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faltaba-n era maten dúen arropaz:
Yolandak ere behar egin du
Yolanda Alzola kexatu egin
Madrilen, C alor pelikulan aritu
zitzaigun: "BainanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lo que
"Nik ez dut aukeratzen zein arropa
faltaba ez da bakarrik
ostean. Sei iragarkitan hartu du
jantzi, zein lepoko ... Hori dendek
parte. Adibidez, gazta saltzen. Eta
aukeratzen dute, eta nahi izaten dute
txutxumutxua.
Gaur adibidez,
ondo egiten duen seinale, ETB leko
nihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z u tu n ik jartzea arropa hobeto
Andres Vilariño ekarri dugu". Eta
egia da. Egia da, baita ere, euskal
B enta B errin ere ikusi dugu. Eta
ikusteko. Txetxu Ugalderena
Jose Luis Borau 'Zine-zuzendariarekin
moda sarri aipatzen dutela ETB
ezberdina da, berak eguraldia ere
aurkezten baitu". Baina beharrak
2ko emanaldi honetan. Eta ez da
ere lan egin duo
gezurra Yolanda bera oso dotore
dotore ego tea eskatzen dio
azaltzen dela Txetxu Ugalderekin
Durangoko neska honi. Izan ere,
Zinean lan egitea eta zinea ikustea,
batera ETB2an, eta baita Ainhoa
gurean ere izaten dira antzezleak,
biak d itu zinez atsegin Yolandak.
politikariak, enpresariak, artistak ...
Goikoetxearekin ere ETB lean.
Eta saltsa dantzatzea. Eta Lo que
Lehendik ere aritua da ETB 1ean,
biltzen dituzten festa eta
faltaba egitea: "Eta epe motzera
umeentzako programa bat egiten,
ospakizunak, eta horietara Yolanda
horrekin jarraitu nahi dut, hori da
eta l. F. Auzmendirekin B aietz
bera joaten da sarritan, Kanpoan
nire ametsa ... Bizitza honetan oso
barre; lehertu! aurkezten. Eta
direnean, Madrilen esate batera,
amets gutxi egin liteke".
Antena 3eko Teletiendan ere bai.
orduan ez, orduan agentzia bat
bidaltzen dute.
Gai askori buruz egin dugu berba

Yolandarekin. Adibidez,

TXUTXUMUTXU.R u m o r;

Lo que

Zurrurnurrua.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EZBERDIN.- Bestelakoa. D iferente.

cotilleo.

OSTEAN.- Ondoan, ondoren.

SARRI.- Maíz, askotan. M uchas veces.

nosotros.

IRAGARKI.- A nuncio publicitario.

EMANALDI.-

ANTZEZLE.- Antzezttuj-Ie.

Saioa. P rogram a,

em isión.

AURKEZTU.-

A ctor/actriz.
P resentar.

LEPOKO.- Idunekoa, C ollar.
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BEHAR EGIN.- Lan egin. Trabajar.

GUREAN.- Gure artean. E ntre

ZUTUNIK.- ZlItik, tente. D e pie.

OSPAKIZUN.-

ATSEGlN DlTU.- Gustukoak ditu.
ZINEZ.- Benetan, egiatan.

C elebración.

ESATE BATERA.- Esate baterako,
adibidez.

AMETS.- Sueño.
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GANOI BAKEZALEA OROITUZ
Urtarrilean 50 urte bete dira
Gandi hil zutena. Il. Mundu
Gerran Indiak parte har ez
zezan lan egin zuen Gandik. Baita India
Ingalaterraren morrontzatik askatzeko
ere. Agian horregatik da ezaguna Gandi.
Hobe esanda, bere helburuak lortzeko
indarkeriarik eza erabiltzen zuelako:
desobedientzia zibila, baraualdiak. ..
Indiarrak kastatan banatuta daude. Lau
dira nagusi, eta azkenik, hutsaren
hurrengoa, kastarik gabeak, ukiezinak.
Bera ez zen ukiezina, baina hauen alde
lanean pasa zituen urteak eta urteak, eta
herkideen mirespen osoa jaso zuen,
herkide batek akabatu bazuen ere.
MOHANDAS GANDI l869anjaio
zen. 13 urterekin esposatu zen Kasturbai
Makanjirekin. Mutilak sendagile izan
nahi zuen baina etxean hobeto iritzi
zioten legegizon izateari, eta hala,
Londonera joan zen ikastera. Han
eginahalak egin zituen gentlem an
bihurtzeko, baina alferrik.Asko irakurri
zuen bolada hartan; bi dira irakurgai
aipagarriak: Bahgavadgita eta Biblia.
Kristauentzat Biblia denaren pareko da
.hinduistentzat Bahgavadgita. Pasarte
hau gustatu zitzaion gehien: "Bere
irrika guztiak bazter utzi eta norbere
izaera eta ondasunen gainean eraikitako
harrokeriatik aldentzen den hark
iristen du goreneko pakearen helmuga".
Eta Bibliaren beste hau: "Gaizkileari ez
gaizki erantzun; bestela baizik,
eskuineko masailan jotzen zaituenari
eskaini beste masaila ere; soinekoa
kentzeko auzitara eraman nahi
zaituenari eman soingainekoa ere",
Beste erlijio-klase batek ere eragina izan
zuen Gandirengan: jainismoak. Bost
ezaugarri aipatzeko: izaki bizidunei
kalterik ez egin, beti egia esan, ez
lapurtu, ondasun materialekiko ahalik
eta menpekotasun txikiena izan, eta
kastitateari eutsi.

-

MORRONTZA.E sclavitud,

Menpetasuna.

dom inación.

INDARKERIARIK EZA.- In no violencia.
BARAUALDI.- Barau+aldi. TIem po de
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Legegizon egin zen 1891n
Berehala itzuli zen Indiara.
Administrazioari jendearen
eskaerak idazten eta trebea zen.
Beraz, Daba Abdulla & Co.
enpresak Hego-Afrikarako lege-aholkularia eskatu zuenean, hara
joan zen. Afrikan hinduak
baztertuta ikusi eta 1894an Natal
Indian Congress partidua sortu
zuen. 1899an boers-en eta
ingelesen arteko gudan,
ingelesentzako anbulantzia-zerbitzua antolatu zuen bólondres
indiarrekin. Europarrak bezala
jazten zen, toki dotorean bizi eta
5.000 libera irabazten zituen
urtean. Eta irakurtzen segitzen
zuen Hego-Afrikan: eskuz
egindako lanaren garrantzia
irakatsi zion Jhon Ruskin idazleak,
Henri David Thoreauk
desobedientzia zibila eta Leon
Tolstoik anarkismo-ikutua zuen
bakezaletasuna. Irakurketa
guztiekin bere mezua mamituz
joan zen bi irizpide nagusiren
haritik: ahim sa (biolentziarik eza)
eta satyagraha (egiaren indarra).
XX. mendearen hasieran Hego-Afrikako indiar guztiak behartu
nahi zituzten oinetako behatz-mar~a guztiak hartzera zerrenda

Hinduak eta musulmanak
adiskidetzen saiatu zen
berezi baterako. Gandiren
laguntzarekin, indarkeriarik gabe,
indiarrek gogor egin zioten neurri
horri. 150 lagun, Gandi tartean,
espetxean sartu zituzten.
1910ean legegizon izateari laga

UKIEZIN.- Ukittur-ezin. Intocable. Era
berean: eginezin, adiezin, barkaezin ...
HERKIDE.- Herúij-kide.
C onciudadano.

ayuno.

MlRESPEN.-

BANATU.- Partitu. D ividir.
HUTSAREN HURRENGOA.(Esamolde zaharra). la ezer balio ez
duena

A dm iración,

Miresuuj-pen.

veneración.
lRITZI.- Uste izan. O pinar. (Aditz

honek NORI eskatzen du: egiteari,
izateari, horri..)

B araualdi asko egin zituen bere
helburuak lortzeko

eta Tolstoi landetxea sortuko duo
Ez du jabetza pribaturik onartzen,
denek lan egin behar dute diruaren
menpe ez bizitzeko, eta jantzi eta
jaten oso gutxirekin egiten dute
aurrera. Lege bat betetzen zuten
zorrotz, hauxe: norberak bere
eskuz egin ezin duena, hori
arbuiagarria
da. 1915ean Indian
zen jada eta antzeko landetxe bat
sortuko duo Britainiarren
bizimodua, sartaldeko pentsakera,
indiarren tradizioaren arerio dela
uste du, eta Lehen Mundu Gerra
bukatzen denean, Indiako
nazionalisten alde egingo duo Izan
ere, europarrek katea motzean
eduki nahi zuten India, guda-garaiko egoerari eutsiz, eta
indarkeriarik ezarekin erantzungo
die Gandik: ez ditu zergak
ordainduko, boikota egingo dio
britainiarren jeneroari. .. Milioika

LEGEGlZON.-

Jurista, hom bre de

leyes.

BIHURTU.- Bilakatu. C onvertir.
BOLADA.- Denboraldia, aldia.
Tem porada.

IRRIKA.- Desio bizia, grina. P asión.
HARROKERlA.- Hantustea,
handikeria. O rgullo.
ALDENDU.- Urrundu. Aurkakoa:

eta milioika indiarrekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a b e g i onez
berriz.· Semeak esnatu zuen,
poliziak bila etorri zirela.
ikusten zuten hau guztia.
Orduantxe hasi zituen ukiezinen
aldeko baraualdi lazgarriak. Eta
G a tz a r e n ib ila ld ia
1932an Yeravdako ukiezinen
aldeko hitzarmena izenpetuko
1929an Indiako Kongresu
dute. Ukiezinei harijan
Nazionalak Indiaren independen(Jainkoaren serne-alabak) esaten
tzia eskatu zuen. J. Nehru zen
zien Gandik. HARIJ AN astekaria
buru, eta indiarrek administrazio
ere sortu zuen.
britainiarrean zituzten karguak
uztera egin zien dei. Europarrek
gatzaren monopolioa zuten, eta
H itle r r i e s k u titz a
gatzaren gaineko zergak miseria
larrian uzten zituen bertako
nekazariak. Zerga hori kentzeko
Munduko Gerra Handia hasia
eskatuko dio Lord Irwin
zegoen. Gandik ez zuen gudarik
e r r e g e o r d e a r i gutun baten bidez.
nahi, eta gudarako prestaketa
Irwinek hilera 21.000 errupia
guztiei boikota egiteko esan
irabazten dituela dio gutunak,
zuen. Hitlerri ere idatzi zion,
edozein indiarren a ld e a n , 5.000
g iz a b id e ts o jo k a tz e k o esanez.
bider gehiago, eta ego era hori
Baina Indiako Kongresuak
aliatuen al de borrokatzeko asmoa
hartu
zuten. Trukean
H a r ija n a s te k a r ia s o r tu
independentzia
nahi zuten gerra
z u e n , u k ie z in e n a ld e k o a
amaitzean. Ingelesak ez zeuden
truke hori onartzeko prest. Beraz,
Indiako kongresukideek
britainiarren administrazio
Gandirengana jo zuten aholku
guztian gertatzen dela, eta
eske. Eta honek desobedientzia
mozteko errotik b id e g a b e k e r ia
zibilari ekiteko esan zien. Eta
hori, eta bestela, protestahasi ziren. Gobernuaren
-ibililaldi bat antolatuko duela.
erantzuna: atxilotuak milaka.
E ta b a ita antolatu
e r e ! 1930ean
1942ko abuztuan gartzelan sartu
hasi zen, martxoaren lln,
munduko milaka kazetari present
zuten emaztearekin, eta hantxe
zeudela. lbilaldia apirilaren Sean
hil zen Kasturbai. 1943an aske
amaitu zuten Dandi itsaserrian,
utzi zuten alarguna.
milaka lagunek. 385 kilometro
egin zituzten oinez. Gandik
2 .3 3 8 e g u n e g in z itu e n
itsasoko ura hartu zuen eskuekin,
eta gatza. Horrela, britainiarren
e s p e tx e a n
gatzaren gaineko monopolioa
salatu nahi zuen. Milaka nekazari
hondartzetan, etxeko teilatuetan,
Giroa nahasteko, musulmanek
hasi ziren gatza ekoizten. Gandi
beren aldarrikapen nagusia ozen
espetxean sartu zuten berriro,
entzunarazi zuten: Pakistan
baina 1931 n kalean zen
estatu independientea
eta
Londoneko Roun Table
musulmana izatea nahi zuten.
Conference-n esku hartzeko.
Gandik, ostera, estatu bakarrean
Indiaren independentzia
zen
nahi
zituen musulmanak eta
hizketagaia., baina bilerak porrot
hinduak.
1946ko abuztuaren l óan
egin zuen, eta, Indiara itzuli
5.000 hildako eta 25.000 zauritu
zenean, giltzapera eraman zuten

hurbildu, hurreratu.
~

~
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G A I Z K I L E .- G a iz ta g in a . Malhechor.
MASAILA.- Matraila. M ejilla.
IZAKI BIZIDUN.- Ser vivo.
TREBE.- laioa. C apacitado.

BOLONDRES.- V oluntario/a.
MEZU.- M ensaje.
HARI.- Ildoa. H ilo, surco.
OINETAKO.- Hank.etakoa. C alzado.

JABETZA.- P ropiedad.
ARBUIAGARRl.- Iraizgarria.
·R echazable.

, ARERlO.- Etsaia, aurkaria. E nem igo.
KATEA MOTZEAN EDUKI.- A tar

izan ziren hinduen eta
musulmanen arteko lis k a r r e ta n .
77 urteko agureak ez zuen etsi
eta herriz herri ibili zen bi
alderdiak adiskidetzeko. Baina
alferrik! 1947ko abuztuan
banandu egingo dira India eta
Pakistan. Independienteak
ziren,
baina elkarren etsai. Hilketak
ugari ziren oraindik ere. Beste
ahalegin batzuk egingo ditu
bakea lortzeko, baina hindu
batzuek Pakistan mendean hartu
nahi zuten, eta Gandi hil. Bi
aldiz saiatu ziren:
lehendabizikoan
kale egin zuten,
baina bigarrenean, orduan ez.
Hindu batek hiru tiro bota
zizkion bere amorrazio
guztiarekin 1948ko urtarrilean.
Hil baino lehen, bere
hiltzailearen alde Ramari
(J aungoikoari) egin zion otoitz.
Horrelaxe hil zen Mohandas
Gandi, Mahatma (Arirna Handia).nmlkjihgfedcbaZYXW

K asturbai N akanji em aziearekin yxwvutsrqponmlkjihgf

de.

,BIDEGABEKERlA.- Injusticia.
ETA BAlTAANTOLATU ERE! - iY
vaya que sí organizó!

GIZABIDETSU

JOKATU.- A ctuar con

corto.

hum anitarism o.

ABEGI.- Harrera. A cogida.
ERREGEORDE.- V irrey.
ALDEAN.- Ondoan. E n com paración

LlSKAR.- Gatazka, borroka. Lucha.

5

tk e r r tz k e te

" S a n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Frantzískon b iz i n in tz e la e s a te n n u e n e a n , ZYXWV
Beatriz Diaz Bilboko
San Frantzisko auzoan bizi
da duela lau urtez gero. Madrildarra
da bera, baina hona El
Salvadorretik barrena etorri zen,
herrialde hartan urte bete eman
ondoren. San Frantziskon etorkinei
gaztelania erakusten hasi zen, eta
lagun-mordoska egin zuen horrela.
Haiei entzundakoak "Todo negro no
igual" izeneko liburuan jaso ditu.
HABE.- Zergatik etorri zinen San
Frantzisko auzora bizitzera?
BEATRIZ DIAZ.- Hemen beste
inon baino alokera merkeagoak
zeudelako.
H.- Beldurrez etorri al zinen?
B.D.- Ez. Egia esan, nik ez nekien
auzo hau nolakoa zen. Baina, non
bizi nintzen esaten nuenean,
jendeak harritu-aurpegia jartzen
zidan. Eta kontuz ibiltzeko esaten
zidaten. Beldurtu egin nahi
ninduten edo. Baina, nik uste dut
hona ez del a jarrera horrekin etorri
behar.
H.- Erraz sartu al zinen etorkinen
munduan?
B.D.- Ni hona heldu nintzenean,
lanik gabe nengoen. Eta bolondres
hasi nintzen Bilbo-Etxezabal
Elkarte Ez Gobemuarrean etorkinei
gaztelania erakusten, auzo honetan
bertan. Ni, beste irakasle batzuk ez
bezala, San Frantziskon bizi
nintzen, etorkinen auzo berean.
Kalean topatzen nituen ogia
erostera nindoanean.
H.- Liburuan bildu dituzunak
jasotzeko galdezka eta galdezka
ibili beharko zenuen bada?
B.D.- Ez. Ez zait gustatzen
galdetzea. Jendeak nahi duena
bakarrik esateko eskubidea dauka,
ez dago estutu beharrik. Egia esan,
harritu egin nintzen jendearekin,
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B.D.- Emakume atzerritar
gutxiago daude auzoan. Berez,
gehienetan gizona etortzen da
lehenengo, eta gero emakumeak.
Bestalde, nire asmoa ez zen auzoan
dagoen sexu bakoitzeko lagunen
proportzioa betetzea. Nik ezagutzen
nituenen testigantza ekarri nahi
H.- Hitzaurrean aipatzen duzu
nuen. Eta oso gutxi ezagutzen ditut,
etorkinak denak berdinak balira
esate baterako, prostituziotik bizi
bezala hartzen ditugula, aurreiritzi
direnak, eta asko daude. Beste
hori apurtu nahi duzula liburu
hainbeste gertatzen da drogahonetako istorioen bitartez.
-saltzaileekin. Auzo Elkarte
B.D.- Bai. Komunikabideen mezua
batekoak esan zidan horien ahotsik
da beltz guztiak berdinak direla. Eta
ez zegoela, liburu arrosa egin nuela,
horrek lagundu egiten die jarrera
beltz guztiak zintzo-zintzoak
arrazistei:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
beraz; egurtu ditzakegu,
azaltzen zirela hor. Baina hori ez da
edo etxe bila datozenean, uxa
egia.
Droga-saltzen ibilitakorik ere
ditzakegu.
bada tartean.

zenbaterainoko premia zeukaten
hitz egiteko eta beren barrua
hustutzeko. Oso egoera latzak bizi
izan dituzte, eta bat edo bat
entzuteko prest badago, askatu
egiten dute guztia.

H.- Zure liburuan oso emakume
gutxi azaltzen dira. Zergatik?

H.- Afrikarrak aukeratu dituzu

adierazten duo Esate baterako: salatzaile,
HITZAURRE.- Aitzin-solasa. P rólogo.
BARRENA.- Zehar, gaindi.
AURREIRITZI..- P rejuicio.
garbitzaile, laguntzaile ...
EMAN.- Igaro, pasatu.
MEZU.- M ensaje.
.
SARE.- Red.
ETORKIN.- Inm igrante.
EGURTU.- Jipoitu. M achacar.
BABES.- Geriza. P rotección.
ALOKERA.- Errenta, akura. A lquiler.
HERRIKIDE.- Herri-kide. Herri
UXATU.- Aienatu. E spantar.
JARRERA.- Portaera, jokaera. A ctitud.
ATZERRITAR.- Kanpotarra.
berekoa.
BOLONDRES.- V oluntario/a.
ETXEBIZITZA.- V ivienda.
E xtranjero/a.
EZ BEZALA.- A diferencia de.
ITZEL.- Handia, gaitza.
SALTZAILE.- Saltduj-tzaile.
PREMIA.- Beharrizana. N ecesidad.
ZUBIPE.- Zubi-pe. Zubi-azpia. Era
V endedor/a. - TZAILE atzizkiak egilea
HUSTU.- V aciar. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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je n d e a h a r r itu e g ite n z e n "
batez ere. Jende gutxi etortzen al da
Ameriketatik?
B .D .- Afrikarrak daude gehiago.
Jendea s a r e e n bitartez etortzen da
hona. Hemen senegaldarrak eta
marokoarrak badaude, atzetik
herrialde horietakoak etorriko dira.
Nahiz eta auzoko giroa ona ez izan,
herrialde berekoen b a b e s a
edukitzea gauza handia da hasieran.
" K o m u n ik a b id e e n

m ezua

d a b e ltz g u z tia k b e r d in a k
d ir e la "

Egia da, bestalde, batzuek nahiago
dutela auzotik kanpora bizi, eta
aukera daukatenean irteten saiatzen
direla. Beste batzuk, ostera, hamar
urtetan bertan bizi eta
auzoarengatik beti gaizki esaka
dabiltzanak, gelditu egiten dira,
adiskideak eta h e r r ik id e a k hemen
dituztelako. Beraz, gelditu egiten
dira, eta etengabe berriak ere
etortzen dira. Historian horrela
gertatu dira migrazioak. Kultura
berrian integratzeko bidea ere
horixe da: taldeka integratzea.
Zeure taldean lasai zaudenean,
orduantxe ematen duzu pausoa
taldearekin batera.
A r r a z is m o a

S a n F r a n tz is k o n

Liburuan azaltzen da
lortzeko arazo itz e la k
dituztela, jendeak ez duela beltzik
nahi etxean. Hainbestekoa al da?
B .D .- Bai. Ni hemen, ondoan, bizi
naiz, eta tabernara bidean jendea
kalean lotan ikusten dut askotan;
beste batzuek z u b ip e a n egiten dute
lo. Baina lehen aipatu dizkizudan
etorkinen sare horiek babestu egiten
dituzte gehienetan, beren herrikoek
tokitxo bat egiten diete ezertxo ere
ez dutenei. Baina d u in ta s u n a ere
beharrezkoa da, besteren kontura
H .-

e tx e b iz itz a

LlJ
(D

berean: etxepe, pikupe, elizpe...
DUINTASUN.- D ignidad.
KASKAR.- Eskasa, erdipurdikoa.

I

R egular, escaso.

r-,
t-,
C\J

«

APROPOS.- Egokia. A decuado.
HERRI KOSKOR.- Ez hiria ez oso
herri txikia.
ATENTZIOA EMAN.- Llam ar la
atención.

bizitzea ere ... Eta beren etxebizitza
arazoak di tu etxean: gizona lanik
nahi dute, nahiz eta pentsiohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k ask ar
gabe eta alkoholtzalea, etxean
bat izan. Jende asko bizi da hemen
dirurik ez ... Eta eskaileretatik
urtetan eta urtetan pentsioetan. Nik
entzuten diot zalapartaka goian bizi
ezagutzen ditudan batzuek, nik
den marokoarrekin, zarata egiten
ezagutu nituenean, 8 urte zeramaten
" L e h e n d ik e r e a r a z o a s k o
pentsioan bizitzen. Baina pentsioak
z e e o e n a u z o r a b ild u d ir a
ez dira bizileku a p r o p o s a k . Eta
e to r k in a k "
etxebizitza topatzeko arazoak
dituzte.
duelako edo a u s k a lo zein
txorakeriagatik. Jendea b e r e o n e tik
H .- Etorkin batek dio San
Frantziskon arrazismo gutxiago
a te r a ta dago.
ikusi duela h e r r i k o s k o r r e ta n baino.
A u z o a n d e n d a k z a b a ltz e n d itu z te yxwvutsrqponml
A te n tz io a e m a n dit horrek. Zer ~
uste duzu zuk?
B .D .- Hortik kanpora nola bizi izan
H .- Etorkinak zertatik bizi dira?
Liburuan saltzaile ibiltariak
den kontuan hartu behar. Etorkin
hori oso atzerritar gutxi zeuden
azaltzen dira g e h ie n b a t.
herrietan egona zen, hona etorri
B .D .- Jende asko droga-salmentatik
aurretik. Den-denak hari begira
bizi da. Hori hala da. Baina
zeudela sentitzen zuen, hari kontu
gehienak saltzaile ibiltariak dira,
kalez kale, tabernaz taberna edo
egiten beti. Eta hona etorri zenean,
azokan saltzen dabiltzanak. Eta
etorkinez inguratuta, lasaiago
zegoen, ez zuelako atentzioa
beste batzuek denda dute auzoan.
Urtetik urtera gehiago zabaltzen
" H e m e n e o e to r k in e e h ie n a k
dituzte. Etxebizitzen alokerak
s a ltz a ile ib ilta r ia k d ir a "
merketu egiten dira, lokalak hustu ...
eta etorkinek zabaltzen dituzte
ematen, nahiz eta hemen ere
dendak: senegaldarrek,
arrazismoaren e r a g in a ja s a n . Beste
marokoarrek, txinatarrek,
batzuk, ostera, lasaiago daude herri
angolarrek ...
txikietan. Herri horietan is tilu
H .- Saltzaile ibiltariek ateratzen al
gutxiago daudenez, etxeak
dute bizitzeko a d in a ?
a lo k a tz e k o arazo gutxiago
B .D .- Badirudi baietz. Oso lan latza
dauzkate, herriko guztiek ezagutzen
dituzte ...
da, ostera, inongo e g o n k o r ta s u n ik
ez duena. Baina, asko aurrera
H .- Etorkinen kopurua asko h a z te n
ateratzen dira. Batzuek kalean
den ea n arrazismoak ere gora egiten
tabernaz taberna ibili ondoren,
azokan postu bat hartu dute eta
duela diote.
B .D .- Okerrena izan da lehendik
orain denda dute. Baina, askotan,
elkarri laguntzen diotelako lortzen
arazo asko zegoen auzoan bildu
zirela, eta errua baten bati le p o r a tu
dute hori. Elkarrekin bizi dira,
elkarri erakusten diote saltzen eta,
behar badiogu, a h u la aukeratuko
dugu beti. Hona etorri nintzenean,
denda zabaldu behar dutenean,
dirua uzten diote elkarri,
berehala konturatu nintzen auzo
honetako jendea lu r jo ta z e g o e la ,
banketxeari eskatu gabe. Baina,
eta ez atzerritarrak bakarrik. Nire
batzuk larri ibiltzen dira. Baimenik
gabe, agiririk gabe, saltzen dute,
a ld a m e n e k o a k , adibidez, sekulako
ERAGIN.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Influencia.
unatuta egon. E star hecho polvo.
JASAN.- Nozitu, pairatu. Soportar.
ALDAMEN.- Ondoa, alboa.
AUSKALO.- Batekdaki. V éte a saber.
ISTILU.- Liskarra, sesioa, borroka.
ALOKATU.- Akuratu, errentan hartu.
BERE ONETIK ATERA.- Salir de sus
A lquilar.

casillas.

HAZI.- Garatu. C recer.
LEPORATU.- Egotzi. Im putar.
AHUL.- Makala. D ébil.
LUR JOTA EGON.- Etsita egon,

GEHIENBAT.- Batez ere, batik bat.
ADINA.- Hainbat, beste. Tanto com o.
EGONKORTASUN.- E stabilidad.
ZERGA.- Im puesto, tasa ..
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dituzte. Batzuek sei-zazpi urte
daramatzate horrela. Ziurtagiri
horrekin ezin dituzte bota. Baina
ezin dute lanik egin, ezta osasun-txartelik izan ere.

-

H.- Nola moldatu behar dute
gaisotzen direnean?
B.D.- Gurutze Gorriaren bidez edo.
Ez dago behar bezala arautua
osasun-kontu hori. Anbulategietan
txartela izan ez izan sendatu egin
behar lituzkete; larrialdi-zerbitzuetan behintzat onartu egiten
dituzte. Horregatik jotzen dute
larrialdietara. Ez dute beste biderik.

nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gustatu egiten zait hitz
egitea
Eskerrik asko ... gustora hitz egin
dut zurekin ...
Hemen oso gutxitan izaten dut
aukera hitz egiteko eta kontu
kontari aritzeko. Saltzen ari ez
naizenean, etxean egoten naiz
bakarrik, beti bakarrik ... Eta niri
gustatu egiten zait hitz egitea.
Denborapasan ez, elkar ezagutzeko
baizik.
Jawad (Aljeria)
"H arritu

egin nintzen jendearekin, zenbaterainoko

prem ia

zeukaten hitz egiteko

Aizu beltza!

eta beren barrua hustutzeko". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

autonomo izateko hilean diru-piloa
ordaindu behar dutelako: aseguru
soziala, zergak ... Irabaziaren erdia
edo paperetarako.
H.- Hemen bizitzeko ere paperak
behar dituzte. Auzoan jende asko
biziko da horrelako paperik gabe,
ezta?
B.D.- Lege-egoera asko dago
etorkinen artean. Erbesteratu
politikoaren agiria eskatzen dute
askok, baina oso gutxiri ematen
diote.
H.- Aljeriatik datozenentzako
eskubide hori eskatzen ari dira
ERBESTERATU.- Atzerriratu. E xiliado.
AGIRI.- D ocum ento.
ELKARTE.- A sociación.
ZIURTAGIRI.- C ertificado.
LARRIALDI.- U rgencia.
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zenbait elkarte.
B.D.- Bai. Urteak daramatzate
horrekin. Estatu espainiarrak gerran
daudela aitortzen ez badu, ez diete
babesik ematen, baina bestelako
bideak bilatzen dituzte
zenbaitentzat. Badakite jende askok
ihes egiten duela Aljeriatik
soldaduzka ez egitearren. Ez dute
gerran hil nahi, eta ez dute inor hil
nahi. Aljeriar asko etorri da
horregatik ihesi. Ez dute lortu
erbesteratu politikoaren agiria,
baina ez daude legez kanpora ere.
Badute eskabidearen agiria, eta
ezezkoa jasotzen dutenean, epaia
berrikusteko pausoak ematen

Etxejabea dio niri:
-Aizu, beltza! Beltza ez garbitu,
beltza ez ordaindu.
Baina ni dio:
-Beltz denak ez berdinak!
Ezta? Beltz denak ez berdinak.
Beltz bat ez garbitu, beste beltz bat
ondo garbitu. Beltz denak ez
berdinak.
Ornar (Etiopia)

Euskaraz ere badakizu?
Hendaiako taberna batean gizon
batí esan nion:
-Oye, cómprame algo ...

¡:::
N

W
al
<l:
I

Eta hark frantsesez erantzun:
Hemen ez dago parkerik,
dute onartu Europa paradisua ez
-Ici on ne parte pas
ez daukagu egoteko beste tokirik ...
denik. Beraz, ezin esku hutsik itzuJi.
espagnol, ce n'est pas l'Espagne!
Horregatik egotendira espaloian.
Nire hirian badira itzuJi
Jakim (M a r o k o )
Frantsesez hitz egin nion, beraz:
diren bi edo hiru lagun, ia-ia z o r a tu
-Tu naimes pas ce que je
direnak. .. ezin izan dute jasan ...
E z in n a iz itz u li
vends ... ?
Ez, ezin naiz itzuli ...
Orduan, euskaraz hasi zitzaidan:
hemen hilda nago, bakar-bakarrik
-...Euskal Herrian gaude!
ltzuJi ...?
eta lanik gabe ... baina ezin naiz
Eta nik euskaraz jarraitu:
Hobe hilda bizirik baino!
itzuli.
-Ona, polita, merke
M o u s ta fa (M a r o k o )
H ilk u tx a n sartuta itzuJiko naiz
merkea ...
("Todo negro no igual" liburutik
bakarrik ... ! Nire herrialdean
Orduan zera erantzun zidan:
hartuak).
e s a m e s a k oso mingarriak dira. EzinnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-Alua! Euskaraz ere
b idakizu?hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D jili (G a n b ia )

H a r e n iz e n a

lñaki du izena. Jaio
zenean, gurasoek hiru hilabete
zeramaten Bilbon, eta urte bete
baino gehiago Liberiatik kanpora.
Iñaki zen bataiatu zuen
apaiza ere. Eskerronez, Iñaki izena
ipini zioten umeari ..
lñaki. Horrela esaten diete
beltzei Bizkaian.
-Iñaki! Etorri hona! Zer
saJtzen duzu ... ?
I s a b e le k k o n d a tu z id a n (A n g o la k o a )

N ir e la g u n a k e s p a lo ia n
e g o te n d ir a

Batzuetan, kalean hizketan
ari garela, lagun baten autoaren
kontrayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
edo, jendea gure paretik
pasatzean beldurtu egiten da eta
presaka hasten.
Ez dakite ez daukagula
beste tokirik elkarrekin egoteko,
elkarrekin mintzatzeko. Nire
lagunak pentsio n a z k a g a r r ita n bizi
dira, badakizu, txikiak, zikinak ...
Batzuetan tabernetara
joaten dira, baina ezin dira beti
tabernetan egonl Hobe beti hor ez
ego tea ... diru asko behar da, eta
batzuk azkenean borrokan hasiko
lirateke ...

"K ultura

berrian integratzeko

taldean lasai zaudenean,

bidea ere horixe da: taldeka integratzea.

orduantxe

em aten duzu pausoa,

taldearekin

Zeure
batera".

ALUA! - (Irain-hitza) ¡C abrón!
~ ESPALOI.- A cera.
¡g NAZKAGARRI.- Higuingarria,
:? nardagarria. A squeroso.
HILKUTXA.- Zerraldoa. F éretro.
ESAMESAK.- Erausia, rnarmarra,
M urm uración.

ZORATU.- Erotu, burua galdu.
E nloquecer.
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Ingalaterrako azeri-ehiza, OUT?

zyxwvutsr

-

Ingelesek zezenketaren
aurka hitz egiten dutenean,
hemengo askoren erantzuna hauxe
izaten da: "Zer arraio esaten dute
ingeles horiek? Eurek ez al dituzte,
bada, azeriak ehizatzen
txakurrekin? Lehendabizi beren
etxea goberna dezatela, eta gero
gerokoak!". Ba, denbora gutxi
barru agian, aitzakia merke hori ez
da balekoa izango. Izan ere, azeri-ehiza debekatu egin nahi dute
Ingalaterran, edo hobeto es anda,
zaldun ehiztariek azeriak eta
oreinak ehizatzeko beste animalia
batzuk baliatzea. Eztabaida
Parlamentura iritsia da, orain dela
urte asko iritsi zen, eta zaunka
batean dabiltza aldekoak eta
kontrakoak. Azken erabakiaren zain
daude 215.000 ehiztari.

Urtero-urtero dirutza
itzelak gastatzen dituzte
ehiztariek

10

Hango Parlamentuan 1949an
hasi ziren eztabaidak, eta beti
atzeratu dute debekua. Baina
botoen aldea urritzen ari da urtez
urte. Baina neguan urrats bat
aurrera egin dute debekuaren
aldekoek. Parlarnentuan bozketa bat
irabazi dute alde oso handiz. Lege
bat darabilte esku artean, eta
azkenean onartzen bada, azeriak eta
oreinak harrapatzeko ezingo dituzte
z~ldiak eta txakurrak erabili
ehiztariek.
Ehiztariek diote landako oreka
ekologikoari eusteko, behar-beharrezkoa dela azeriak eta
oreinak ehizatzea, eta debekuaren
aldekoak hiritar hutsak direla,
landako bizimoduaz ezer gutxi
dakitenak. Baina zenbait inkestaren
arabera, landan bertan ere handitzen
ari omen da ehiza-klase horren izen
txarra. Eta hirietan, zer esanik ez!

Dirutza handiak

tartean

Baina kontua ez da ehiztari
handiki eta aristokrata batzuei
aisialdia kentzea. 15.000 lagun bizi
dira gutxi-asko ehiza horri esker.
Besteak beste, zaldiak eta txakurrak
hazte n dituztenak, albaitariak,
turuta-egileak, aldizkari
espezialduetan dabiltzan
kazetariak ... Eta aparte, hainbat eta
hainbat jatetxe. 20.000 txakur-talde
eta 50.000 zaldi dabiltza ehizan.
Eta ehiztari- jantziak ere ez dira
merkeak: galtzek 5.000 hogerleko
-1.000 libera- balio dute gutxi
gorabehera, katiuskek 40.000
pezeta edo, kapelak 13.000 inguru,
jakak 50.000 pezeta edo ... Taldeka
egiten dute ehiza eta taldean
egoteko ordaindu egin behar da, ia
400.000 pezeta urtean. Horrez gain,
ehizara irteten diren bakoitzean 833 mila pezeta ordaindu behar dute
egunero. Inongo taldetan ez
dagoenak, ehizaldiari jarraitzeko

LAGUN.- Pertsona, biztanlea.
LANDA.- Zelaia, soroa. C am po.
AZERI-EHIZA.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C aza del zorro.
f:.:
ALBAITARI.- V eterinario.
OREKA.- E quilibrio.
ZEZENKETA.- C orrida de toros.
C\J
W
TURUTA.- Trom peta.
HIRlTAR HUTSAK.- Kalekume
DEBEKATU.- Eragotzi, galarazi.
CD
<{
hutsak.
HOGERLEKO.- (Txanpona) Bost
ZALDUN.- C aballero.
I
ZER
ESANIK
EZ!Jakina!
¡P
or
pezetakoa.
D
uro.
EHIZTARl.- C azador.
ALOKATU.- Akuratu. A lquilar.
supuesto!
OREIN.- C iervo.
DIRUTZA.- Diru+tza. D iru asko. ErayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
KONTUAK KONTU.- E n resum idas
ALDE.- Tartea. D iferencia.
URRlTU.- Murriztu. Aurkakoa:
cuentas.
berean: jendetza.
AISIALDI.- Tiem po de ocio.
HERRISKA.- Herri+ska. Herri txikia.
handiagotu.

zaldia aloka dezake. Kontuak
kontu, jende honek urtean 45.000
milioi pezeta gastatzen ditu.
Gainera ehizari esker, urtero bost
bat hilabetez ehundaka ekintza
antolatzen dira haur, gazte eta
helduentzat nekazarien artean. Eta
nekazarien herriskak elkartzeko
balio omen du ehizak.

Hala, XVII. mendean hasi ziren
azeri-ehiza kiroltzat hartzen. Garai
hartakoak dira elkarterik zaharrenak
eta entzutetsuenak:
Cottesmore
(1666an sortua), Quorn (1698),
Pytchley (1750), Belvoir (1762) ...
Camilla Parker-ek eta Galesko
Printzeak Beaufort elkartearekin
ehizatzen dute. Elkarte bakoitzak
lur-eremu jakin bat dauka ehizean
aritzeko.

soberan, eta "ehiztarientzat" esan
zuen M. Pink-ek. Gero gorria
kontserbadoreen kolore bihurtu zen.
eta urdina liberaleena. Bestalde,
Wellington-eko Dukearen gudariak
galtza zuriekin ibiltzen ziren, eta
nonbait dotorea iruditu ehizarako
ere.

Baina arrisku bizian dago ehizaEhiztariek ez dute uste beren
-modu hori. Gero eta ingeles
denborapasa basakeria denik.
gehiagorentzat lotsagarri da
Alderantziz, uste dute azeriakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
animalien sofrikarioa gozamen
XVII. mendean hasi zen
hiltzeko era hori ez dela mingarria,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
izatea gizakiontzat. Askatasuna nahi
azerl-ehlza kiroltzat
eta mingarriagoak direla nekazarien
dute azeri eta oreinentzat.
zepoak eta ohiko ehiztarien armak.
Ehiztariek, ostera, uste dute
hartzen
Eta askotan, azeri argiak ihes egiten
piskanaka-piskanaka ehizarekin eta
omen du, eta txakurrek harrapatzen
Lehen esan dugu jakak
arrantzarekin zerikusia duten kirol
dutenean, bizkarrezurrean
horzkada
guzti-guztiak debekatu nahi
zenbat balio duen. Bi eratakoak
daude: gorriak eta urdinak. Mister ~
bakar batekin hiltzen omen dute.
dutuztela. Gurean. Hegoaldean
zehazkiago, ez dago kuidadorik:
Pinkjostunari
esker dira jaka
Ekologistek diote
batzuk gorriak. Ipar Amerikako
kontrapasa onartu dute eta
txakurrek bizirik
Donostian zezen-plaza berria ereRQPONMLKJIHGFED
independentzia lortzeko gerratean,
jakak egiteko oihal asko gelditu zen
la r r u tz e n dutela azeria
laster izango dugu eta ...
Baina ekologistak ez daude
etsitzeko prest: txakurrek azeria
bizirik txiki-txiki egiten dutela; hori
esaten dute. Eta edozein azeri
akabatzen dutela ehiza-txakurrek,
ez bakarrik, ehiztariek besterik
dioten arren, azeri gaixotuak eta
zahartuak. Ehiztariei askoz ere
basakeria handiagoa iruditzen zaie
era industrialean hazitako oilasko
eta txerriak jatea. Baina hiritarño
horiek horren gainean, protesta
gutxi!
Historia

piska bat

Normandiako erregeak hasi
ziren Ingalaterran oreinak zaldi-gainean ehizatzen. Gero Guillermo
I.ak arau zorrotzak jarri zituen: bere
baimenik gabe errege-erreginen
parajetan ehiztariren bat harrapatuz
gero, hankak eta besoak moztuko
zizkiotela. Ehizatxakurrek
orpoz
orpo jarraitzen zieten oreinei eta
leku jakin batetara iristen zirenean,
ehiztariek geziz hiltzen zituzten.
Baina hori baino dibertigarriagoa
zen azeriak ehizatzea, zailagoa.
Era berean: mendiska, ontziska,
bideska ...
UJ
BASAKERIA.Salvajada.
en
<{
ALDERAN1ZIZ.- Aitzitik. A l contrario.
I
ARGI.- Emea, arina. E spabilado.
BIZKARREZUR.- C olum na vertebral,
r-,
r-,

C\J

espinazo.

ETSI.- Amore emano C eder, arrojar la
toalla.

Hiritar+ño.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P equeño
EN1ZUTETSD.- Famatua, izen handikoa.
)OSTUN.- Modisto/a.
OIHAL.- Tela.
-maitasunezkoa da, baina hemen ironiaz
. erabili da).
BIHURTU.- Bilakatu. C onvertir.
NONBAIT.- Dirudienez, antza denez.
ARAU.- N orm a.
GOZAMEN.- Atsegina. P lacer.
ZORROTZ.- Gogorra. Severo.
GIZAKI.- Ser hum ano.
EHIZATXAKUR.- P erro de caza.
ORPOZ ORPO.- P isando los talones.
EZ DAGO KUIDADORIK,- Ez da
arazorik.
GEZI.- Azkona. F lecha.
HIRITARÑO.-

urbanita. Ñ O atzizkia berez
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e b u r r e k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ITSASONTZIETAN LANGILEAK BEHAR DITUZTE
Gazte-jendeak ez du itsasoa maite, lanerako ez behintzat. Bizimodu
latzegia da itsasokoa, eta nahiago dute lehorrean gelditu. Ontzi-jabeek nahikoa lan badute gaur egun itsasgizonak (edo emakumezkoak)
bilatzeko. Itsas-eskoletan bada jendea. Baina ikasketak bukatu ondoren,
gutxi joaten dira itsasora, bostetik bat edo.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JAPONIAN ORDENADORE ASKO?
Rango enpresek milioika ordenadore egiten dituzte eta mundu
guztira saltzen. Baina oraindik ere japoniar gutxik daukate pea,
guk adina edo. Sineskaitza, ezta? Bada, egia da. Haien idazkera izan da
oztopo nagusia. Urteak eman dituzte programak moldatzen eta, azkenean,
lortu dute, baina apur bat atzera gelditu dira.

TXIRO ASKO BANANDU ETA
DIBORTZIATUEN ARTEAN RQPONMLKJIHGFEDCBA
D ibortzioa aberatsen kontua da. P obreok nahitaez elkarrekin
jarraitu behar. Oso esaldi ezaguna da hori, eta badu arrazoi-punttu

bal. Soldata kaskar bat ez da nahikoa bi etxe mantentzeko, serne-alabak
hazteko ... Jende xeheak, beraz, ez du berehala ematen pauso hori. Baina,
batzuetan, ezin dute gehiago jasan, eta aurrera egiten dute (EAEn
dibortziatuen eta bananduen % 17,6a behartsua da, gehienak
emakumezkoak).

E L P E R IO D IC O KATALUNIERAZ ERE BAI
Kataluniako egunkaririk salduena da. Lehen gaztelaniaz
argitaratzen zuten bakarrik.
Orain, berriz, bi argitaraldi egiten dituzte egunero: gaztelaniaz eta
katalunieraz. Aukera, beraz, zabaldu egin zaie kataluniarrei. Orain bi
egunkari dituzte katalunieraz.
ITSASONTZI.- B arco.
BEHINTZAT.- Behinik behin. A l m enos.
LATZEGI.- Latza-egi, Gogorregia.
D em asiado
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creer.

KASKAR.- Eskasa, erdipurdikoa.nmlkjihgfedcbaZYXWVU

BADA.- P ues.
IDAZKERA.- E scritura.
OZTOPO.- Enbarazua, eragozpena.

R egular, m alo.

duro/a.
LEHOR.- Tierra firm e.

Im pedim ento.

NAHIKOA LAN.- B astante trabajo.
BOSTETIK BAT EDO.- Bostetik bat
gutxi gorabehera.
ADINA.- Hainbat, beste. Tanto com o.
SINESKAITZ.- Sinestezina. D ifícil de

MOLDATU.- Tajutu, egokitu.
LORTU.- Erdietsi, iritsi. Lograr.
TX 1R O .- Landerra, behartsua. P obre.
BANANDU.- Apartatu. Separar.
NAHITAEZ.- Ezinbestean. N ecesariam ente.

HAZI.- Hezi. C riar.
XEHE.- Apala, umila. Sencillo.
JASAN.- Nozitu, eraman. Soportar.
KATALUNIERAZ.- E n catalán.
ARGITARALDI.- E dición.
AUKERA.- Egokiera. O pción.
ZABALDU.- E nsanchar.

Inkesta vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nork egiten dit~ etxeko lanak
zuen etxean?

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Betiko galdera da, eta erantzunak ere
M" Kruz Antia
betikoak ote dira? Realeko jokalari
Nik. Senarrak laguntzen dit,
eta alabak ere, piskat. Senarbati galdera egin ziotenean, berak zaborra
-emazte gazteekin asko ari da
ateratzen zuela esan zuen; eta konforme
aldatzen egoera.
zegoen horrekin. Beste batzuentzat hori
itxura egitea da, besterik ez. Eta
Zumarragako AEKko Bisasti euskaltegiko
ikasleek zer pentsatzen dute? Ba, nahikoa
beltz dagoela kontua, egia esan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iñigo Garrido
Nere amak egiten ditu. Hiru mutil
gara etxean, eta aita. Denok
kanpoan egiten dugu lan, eta
gaueko zortzietan-bederatzietan
iristen gara etxera. Ez dugu ezer
egiten etxean. Baina senar-emazte
gazteekin aldatzen ari da egoera;
asko. Nire koadrilan, adibidez.
Baina oraindik ere emakumeak
lan gehiago egiten duo

Andrea Carrera
Nik Donostian ikasten dut, eta
normalean nire amak egiten
ditu, eta, etxean dagoenean, nire
ahizpak pixkat. Eta nik ere bai
asteburueatan. Aitak ez du ezer
egiten, eta anaiek ezta beren
ohea ere. Eta bikote gazteetan
ere berdin, emakumeak egiten
du lan.

Carlos Plagaro
Gehienetan amak. Batzuetan
seme-alabak eta aitak. Ohitura
aldatzen ari da, atzo baino
hobeto dago, baina oso motel
ari da aldatzen. Teorian bai, biak
berdin, baina praktikan, oraindik
ez. Eta zaila izango da aldaketa.

ZABOR.- Zakarra, zarama. B asura.
~ ITXURA EGIN.- A parentar, cum plir eL expediente.

~ ALDATU.- C am biar.
~ EGOERA.- Situación.
BIKOTE.- P areja.
MOTEL.- Geldo, mantso, poliki.

J esus Gonzalez
Ohea egiten dut. Eta egun
batzuetan erosketak, gogoa
dudanean ...Bikote berrietan
biek lan egiten dute etxean,
berdintasuna
dago, erabat.

Elena Arriaran
Nik nire mutil-Iagunarekin
egiten ditut. Biok egiten dugu
lan kanpoan, eta biok egiten
ditugu etxeko lanak. Bai, ia
den a, otorduak prestatu ere
bai. Berari gauza batzuek ez
zaizkio gustatzen, arropa
Iisatzea adibidez, baina nik
beste gauza batzuk ere ez
ditut atsegin.

Josune Etxaniz
Etxean hiru alaba gara eta hirurok
egiten ditugu etxeko lanak. Aitak ere
laguntzen du, sukaldean eta, arropa
lisatzen ez baina. Amak ez digu inoiz
esan, benga mugitu! Eta ikasleen
pisuan, han guztiok berdin, mutilak
eta neskak. Bikote gazteak? Etxean
ikasitakoa egingo dute gero ere. Baina
egia da kanpoan ikasten baduzu, eta
beste ikasle batzuekin bizi bazara, hor
etxeko lanak egiten ikasten dela.
ALDAKETA.- Aldauuj-keta. C am bio.
BERDINTASUN.- Parekotasuna, Igualdad.
ERABAT.- Zeharo, guztiz.
OTORDU.- Egunean zehar egin ohi den janaldi bakoitza.
LISATU.- P lanchar.
ATSEGIN.- Gustukoa.
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GASTEIZKO FOLKLORE-ESKOLA,

Egia esan, ETB l eko "Aire,
Aire!" saioan Sabin Bikandi
azaldu zenean, eta esan zuenean
Gasteizko Folklore-Eskolan 1.000
ikasletik gora daudela, harri eta
zur gelditu ginen; ezin sinistuta.
Gasteizen mila lagun alboka,
txistua, soinu txikia eta abar jotzen,
euskal dantzak ikasten? Ez da
posible! Ba, bai. Posible da, eta ez
da atzo goizeko kontua. 7 urte
daramatzate San Antonio kaleko
14.ean gasteiztarrak musikara
zaletzen, eta jendea zain daukate
gainera, denentzat lekurik ez
dutelako. 14.000 pezeta balio du
izen emateak, eta 3 neba-arreba
baino gehiago dituztenentzat prezio
berezia dago.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI

-

Dena den, Gasteiztik kan po, oso
jende gutxik ezagutzen du eskola
hori, eta hor dabilen jendetza: "Guk
akademia moduan Gasteizen jotzen
dugu, eskola udalarena da, udalaren
ekintza askotan hartzen dugu parte,
eta ez da saiorik egin hau kanpoan
ezagutarazteko. Ez dakit hutsegitea
den, edo horrela behar duen. Nik
uste merezi duela kanpoan
ezagutzea. Saiatu ziren horrelako
zerbait egiten Bilbon, eta
udaletxeak ez zuen garbi ikusten
zertarako, oso garestia dela zioen"
esan digu Carlos Subijana
irakasleak. 15 irakasle dira eta
aurten bihurtu dira funtzionario
interino.
Emanaldi

pedagogikoak

San Antonio karrikara Suso
Jauregitik ate rata joan ginen. Ud al
Folkloreko Akademiako hainbat
irakasle ordu beteko kontzertu
pedagogikoa eskaintzen ari ziren
areto nagusian. Abesti bakoitzaren
aurretik azalpen txiki bat ematen

C arlos Subijana

diete entzuleei. Gu joan ginen
egunean euskaraz ematen ari ziren
azalpenak. Jauregiko aretoa
eskolaumez beteta zegoen, 10-11
urteko neska-murikoez Vanesa eta
Anaren zaindaritzapean:
"Irakasleei
ikasleak zaintzen laguntzen diegu,
ikasleak festarako gogoarekin
etortzen dira eta" esan zigun
Vanesak. Egia esan, oso zintzo
egon ziren saio guztian.

Mila ikasle baino gehiago
ari dira musika, dantza ...
ikasten

Kontzertu pedagogikoetara 1.500
eskolaume joan dira, eta bi
eratakoak dira emanaldiok. Alde
batetik, ume txikiei musika-tresnak
banan-banan
azaltzen

EZAGUTARAZI.- Ezaguuuj-arazí.
HARROBI.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C antera.
D ar a conocer.
HARRI ETA ZUR GELDITU.Guztiz harrituta geratu. Q uedar de
ZIOEN.- Esaten zuen.
BIHURTU.- Bilakatu. C onvertir.
una pieza.
KARRlKA.- Kalea.
SOINU.- Esku-soinua. A cordeón.
ZALETU.- Zale+tu. A ficionar.
AZALPEN.- Azal(du)+pen.
ENTZULE.- Entzu(n)+le. O yente.
NEBA.- Emakumezkoaren anaia.
ZAINDARITZAPE.JENDETZA.- Jende-rtza. Jende.
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dizkiete: tresna hau alboka da,
halako tokian jotzen da, eta doinu
hau ateratzen duo "Bestetik, ume
helduxeagoei hemengo musika-tresnak ohiko beste musika

Suso jauregian
kontzertuak ematen
dituzte Gasteizko
eskolaumeentzat
tresnekin batera nola jotzen duten
erakusten diegu" esan zigun Carlos

Zazpi urte ditu udalaren
eskola honek
Subijana irakasleak. Horretantxe ari
ziren Suso Jauregira iritsi ginenean,
polka, zazpi jauzi, ezpata-dantza ...
alboka, txistua, tronpeta, baxua,

Zaindaritza-pe, B ajo el cuidado de.
TRESNA.- Instrum ento.
BANAN-BANAN.- D e uno en uno.
HELDUXEAGO.- Heldu-xe-ago.
U n poco m ás grandecito.

ZAZPI JAUZI.- (Dantza-mota bat).
MARDUL.- Bikaina, ederra.
DEZENTE.- Franko. B astante.

r-,

r-,
(\J

UJ
CIl
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euskarazko bideoak: Jatorrizko
baina pittinka-pittinka
ikasten ari
Musika Tresnak, Ahotsa,
da; urrian hasi zen: "Nik rocka
Perkusioa
...
Albokarekin jotzeko abestiak
entzuten dut batez ere, eta oraintxe
ari da alboka rockean sartzen. Eta
Silosko Monastegia
Javi Santamariak eta Sabin
alboka entzun nuenean esan nuen:
Bikandik albokarekin jotzeko
"Alboka niretzat". Oparitu zidaten
Horko lekaideek musika
abestiak atera dituzte liburu mardul
alboka, eta hona etorri nintzen
gregorianoa abesten dute, eta orain
batean, eta Carlos Subijanak
ikastera, afizio hutsez. Ez da erraza:
urte batzuk arrakasta itzela izan
laguntza pedagogikoa eskaini die
ez dakit amasa hartzen sekula
zuten disko batekin. Baina fraideak
liburua egiteko. Txakun taldearekin
ikasiko dudan". Eta arnasketa
ezin dira herriz herri ibili kantuan.
aritua da, Niko Etxartekin ere
lantzeko ariketa bitxi bat azaldu
Beste batzuk joaten dira haien
dezente lan egin du, eta oraintsu
zigun Emiliok. Zigarro-papera
ordez, arabarrak. Silosko musikatalde berri bat sortu du,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P arra dust.
horma batean jarri, eta amasa
-zuzendariarekin entsaiatzen dute,
Aramaio aldean erabiltzen dute
hartzen duenean, papera ez erortzea
etxe honetan. Australian izan dira
esamolde hori "berdin zait" esateko.
lortu behar duo
orain del a gutxi.
Oso talde nazioartekoa da.
Ondoko bi gel atan Errando
San Antonio kaleko etxea ere
Venezuelako bat, Uruguaikoa
irakaslea bi ikaslerekin ari da soinu
lekaideen konbentu baten ondoan
jaiotzez, baina Armenian bizi den
handia jotzen irakasten, eta azpiko
dago. Lekaideek ortuak dituzte, eta
beste bat, Durangoko bat, eta
solairuan Josune gaita ikasten ari ~
harresiaren bestaldean tximistak
Carlos ... Horiek dira taldekideak.
da:"Nire jaioterrian jotzen delako
apurtutako arbola erraldoi bat ageri
Zortzi urte daramatza Carlosek
hasi nintzen, lruñean" esan zigun.
da. Arbola horren inguruan musikaalboka jotzen irakasten. Carlosen
Euskal dantzak ere ikasten ditu
-kontzertuak ematen dituzte
lankidea izan da eskola horretan
Josunek, eta dantza-talde batean
folklore-etxekoek, udan,
Maixa (Maixa ta Ixiarrekoa), eta
hartzen du parte.
asko.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
Trikitixa Kontrairo-ko albokajoleak
ere hor ikasi zuen, baita Betagarri
Irakasleen gelan ere izan ginen.
talde arabarrekoak ere. Emilio ez da
Hantxe ikusi genituen, besteak
beste, IKUSMEN etxeak ateratako
oraindik alboka jotzeko gauza,
xilofonoa, eta abarrekin jotzen.

O"

E m analdi

r-,

ORAINTSU.- Orain dela gutxi.

~ H ace poco tiem po.
~ ESAMOLDE.- D icho.

~ NAZIOARTEKO.- Internacional.
TALDEKIDE.- Talde+kide.
C om pañero/a de grupo. Era berean:
lankide, ikaskide ...
GAUZA IZAN.- Gai izan. Ser

pedagogikoa

capaz.

PITTINKA-PITTlNKA.- Apurka<apurka. P oco a poco.
AFIZIO HUTSEZ.- P or pura
afición.

ARNASKETA.- Arnasúuj-keta.
R espiración.

HORMA.- Pareta. P ared.
SOLAIRU.- P iso.
LEKAIDE.- Fraidea. M onje.
ITZEL.- Handia, gaitza.
ORTU.- Baratzea. H uerta.
HARRESI.- Murrua. M uro.
ERRALDOI.- G igante.

LANDU.- Jorratu. C ultivar.
15
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IBAN

ZALDUA:

"Intsumisioaren helburu
nagusia ez zen soldaduzka desagertaraztea"

Iban Zaldua Historia-irakaslea da Gasteizen,

bada. Bitarte horretan auskalo ze
arazo aurkituko duten soldaduzkari
eusteko. Esate baterako,
soldaduzkatik libre gelditzeko
zozketan egin duten hankasartze
hori ez da batere ona
soldaduzkarentzat. Eta ez da
profesionalizatuko intsumisioak
aurrera eraman duen borrokagatik
bakarrik. Joera hori mendebaldeko
herrialde guztietan nagusitzen ari
da. Nik uste dut joera orokorrago
baten barnean kokatu behar
dugula, nahiz eta Espainiako
estatuko kasuan beste faktore
batzuk ere badauden. Eta horien
artean mezu antimilitaristaren
gorakada.
Intsumisioaren

helburua ez zen hori

izan, lehenengo helburua,
intsurnisioa ardaztu zuena,
armadaren kontrako borroka izan
zela. Ez dugu ahaztu behar hori.
H.- 2002. urtera bitartean zer
gertatuko zaie espetxean daudenei
eta auziaren zain daudenei? Zer
espero duzue?
I.Z.- Ez dago hori jakiterik. Egiten
diren analisietan denetik entzuten
da. Badirudi gobernuak politika
gogorra erabiliko duela. Hau da,
soldaduzka legez desagertzen den
arte intsumisoak izango dira.
Hortaz, jarraituko dute jendea
kartzeleratzen eta bestelako
zigorrak ezartzen, heriotza zibila
horien artean (administrazioan lan
egiteko eskubiderik eza,
dirulaguntzak lortu ezina eta abar).
Eta bestetik, hor badago beste
estrategia bat, KEM zabaltzen ari
dena, koarteletan intsumiso
bihurtzekoa. Eta oraindik ez
dakigu horrek ze ondorio izango
dituen intsumisoarentzat, ez delako
horrelako epaiketarik egin. Baina
badakigu epaitegi militarretara
eramango dituztela.

eta Kontzientzi Eragozpenaren
Mugimenduko partaidea.
H.- Bestela ere etorriko zen erabaki
Borroka antimilitaristak gurean
bat aurreratu egin del a esan nahi
duzu?
sekulako oihartzuna izan du
I.Z.- Bai. Hala ere, kontuan hartu
azken urteotan, baina
behar dugu intsumisioaren helburu
soldaduzka desagertzen denean,
politikoa ez zela inondik ere
ahultzeko arriskua ikusten du
soldaduzka desagertaraztea. Eta,
Ibanek, erdibidean gelditzekoa.
alde horretatik, intsumisioak ez ditu
Armadaren kontra ekiteko bide
lortu bere helburuak, intsumisioaren
berriak bilatu behar direla uste
azken helburua zelako armada
duo UEUk argitara eman duennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bukatzea, birrintzea.
H.- Ordurako soldaduzkarik ez
M ilitarism oa eta
antim ilitarism oa: iragana,
oraina, erronkak liburuan

idatzi du hori Ibanek. Liburuak
UEUko ikastaro batean parte
hartu zuten historialari,
soziologo eta antropologoen
lanak biltzen ditu.
HABE.- Garbi al dago noiz
profesionalizatuko den Espainiako
armada?
IBAN ZALDUA.- Bai. Badirudi
2002tik aurrera ziur egongo del a
profesionalizatuta, lehenago ez
KONTZIENTZI ERAGOZPEN.O bjección de conciencia.

PARTAIDE.-Kidea, partehartzailea.
M iem bro.
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OIHARTZUN.- R esonancia.
AHULDU.- Makaldu. D ebilitar.
ARMADA.- E jército.
ERRONKA.- R eto.
ZIUR.- SegUIR C on certeza.

H.- Zu KEM-en ikuspegitik ari zara
hitz egiten. Baina intsumisioaren
alde borroka egin duten guztien
helburua ez zen hori, ezta?
I.Z.- KEM-en ikuspegitik eta
Kakitzat-en ikuspegitik. Eta
gogoratu nahi dut KEM izan zela
estrategia hau martxan jarri zuena.
Gero, noski, elkartu zaigu jende
gehiago, eta alderdi politiko
batzuetako gazteriak eta abar. Baina
argi izan beharko genuke, nahiz eta
parte hartu duten gizabanakoen
helburu edo nahiak era askotakoak
AUSKALO.- Batek daki. V éte a saber.
EUTSI.- M antener.
HANKASARTZE.- Hutsegitea. E rror.
NAGUSITU.- Gailendu. P revalecer.
KOKATU.- Jarri. C olocar, ubicar.
MEZU.- M ensaje.
INONDIK ERE.- Inolaz ere. D e
ninguna m anera.

BIRRINDU.- Deuseztatu, suntsitu.

badago ere, horiek beharbada
espetxean jarraitu beharko dute?
I.Z.- Espero dugu nolabaiteko
amnistia edo izango dela. Ez
ageriko amnistia, baizik eta
fa ir e , laisse:
ezkutukoa, laissez ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
passer moduko bat. Horiek dira
gure esperantzak. Azken buruan,
guk ere ez dugu nahi jendeak

"Armadaren kontra
borrokatzeko sortu
genuen intsumisio-kanpaina"
A niquilar.

r-,

r-,
GAZTERIA.- La juventud.
C\J
W
GIZABANAKO.- Individuo.
00
<>:
EZ DAGO HORI JAKITERIK.-yxwvutsrqponmlkjihgfedcb
I

Ari da Europa guztian gertatzen.
eraginaz k o n tu r a tz e k o . Jende askok
gehiegi sufri dezan, baina ez dago
jakiterik zer gertatuko den.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Espainiako gastu militarra handia
hartu du parte, baita Lady Di-k
izanda ere, Frantzia, Britainia
berak ere. Baina mugimendu
E ta o n d o r e n z e r ?
antimiJitaristan batzuek zalantzak
Handia edo Estatu Batuetakoarekin
dauzkagu
horrekin, ea minetan
gonbaratzen
baldin
badugu,
ez
zen
H .- Soldaduzka desagertzen
hain
handia,
eta
igo
egin
nahiko
gehiegi
aritzearena
ez den estrategia
denean, h il-k a n p a ia k jo beharko al
bat
beste
gauza
batzuk
estaltzeko.
dute.
Armada
txikiagoa
izango
da.
dizkiogu mugimendu
Ez dauka zentzurik gaur egungo
antimilitaristari?
geoestrategien barnean lehengo
H .- Beste armak z u r itz e k o izan ote
I .Z .- Ez . Ez dut uste hil-kanpaiak
armada handiei eustea. Behar dira
den?
jo beharko dizkiogunik. Baina
I .Z .- Greenpeace, Amnesty
askoz ere txikiagoak,
errealista izan behar dugu. Eta jakin
m u g ik o r r a g o a k , arma askoz ere
InternationaJ, Gurutze Gorria eta
behar dugu intsumisioak arrakasta
abarren helburua ez dut uste hori
s
u
n
ts
itz
a
ile
a
g
o
a
k
erabiliko
izan baldin badu, izan deja
izan denik. Baina
dituztenak.
Eta
horrek
guztiak
diru
soldaduzkarenak mobilizazioasko
balio
duo
Orduan,
hor
dago
komunikabideetan
izan duten
-a h a lm e n handia izan duelako.
gure erronketako bat, gizarteratzea
oihartzuna susmagarria da, beste
Soldaduzka desagertzen denean,
borroka batzuekin ez baitute horrela
hor dagoen kontraesan hori:
oso zaiJa izango da hainbeste jende
gizartera bideratzen duten
jokatu. Eta guk ere lagundu egin
mobiJizatuko duen beste gai bat
diogu mugimendu horri. Baina ez
aberastasuna gutxitzen duten
izatea. Aurrera jarraitu beharko
bitartean,
dirua
horrelako
dugu ahaztu behar beste guztia. Ez
dugu bide berriak bilatuz. OrainvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b id e g a b e k e r ie ta n
x a h u tz e a . Eta
dut uste hemengo Expal,
gastu militarrekin lotuta dago armaExplosivos Alaveses, askoz ere
"Armada
-industria bera ere.
zintzoagoa bihurtzen zaigunik
profesionalizatu ondoren
minak egiteari uzten dioJako.
bide berriak bilatu
BestaJde, ez dirudi minak egiteari
H .- Jendea arma-mota baten kontra
ari da, minen kontra aJegia, baina
utzi diotenik. Eta utziko baliote ere,
beharko ditugu"
besteJako armagintza ez da
oraindik ere jarraitzen dute beste
arma oso suntsigarriak egiten eta
zalantzan
jartzen.
arte izan dugun arrakastak ez gaitu
ikertzen,
beste enpresa batzuek
I
.Z
.Minen
auzia
nik
uste
dut
oso
its u tu behan
bezalaxe.
ondo dagoela jendea armen
H .- Zein izango dira gerora zuen
erronka nagusiak? Arma-industriarena agian?
I .Z .- ZaiJa da oraindik esatea.
Baina seguruenik arma-industriarena izango da gai
horietako bat. Gizarte-gastuen eta
gastu militarren arteko d e s o r e k a ere
azpimarratu beharra dago. Eta hori
azaltzea da gure lanetako bat.
Enpresa batzuk ari dira geroz eta
irabazi handiagoak egiten:
banketxeak, multinazionalak ...
Hortaz, gizartea ari da aberastasuna
sortzen, baina aberastasuna
b a n a tz e k o orduan estatuak ez ditu
irabazi horiek gizarte-gastuetara
bideratzen. Jarraitzen du, ordea,
dirua guretzat guztiz a r b u ia g a r r ia k
diren arloetara eramaten.
H .- Hemendik aurrera gastu
militarrek gOFaedo behera egingo
al dute?
I .Z .- Dudarik gabe armada
profesionalarekin h a z i egingo dira.

BANATU.- Partitu. D istribuir.
XAHUTU.- Hondatu. M algastar.
"- Ezin da hori jakin.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bilakatu.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C onvertir.
ARBUIAGARRI.- Iraitzagarri.
,KONTURATU.- Jabetu, ohartu. D arse
cuenta.
~ AZKEN BURUAN.- Azken batean,
R echazable.
HAZI.- Garatu. C recer.
"i azken finean.
ZURITU.- Justificar.
MUGIKOR.- Mugiúuj-kor, M óvil.
HIL-KANPAIAK JO.- Tocar las
SUNTSITZAILE.- Suntsi(tu)+tzaile.
cam panas a m uerto.
AHALMEN.- Gaitasuna. P oder.
D estructor. Era berean: saltzaile,
ITSUTU.- Itsu-tu, C egar.
laguntzai1e, hiltzaile ...
DESOREKA.- Orekarik eza.
BIDEGABEKERIA.- Injusticia.

-

[\¡ BIHURTU.-
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o r r u s a ld a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SAGAR-PASTELA
Osagaiak: kilo bathgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e r r e z il-s a g a r , zortzi arrautza,
berrehun gramo gurin, hamar k o ila r a k a d a azukre
eta ron-piskat.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sagarrak z u r itu eta barrua hustu ondoren, zatitu puska
handitan. Egosi piska batean gurin eta azukrearekin batera,
eta h o z te n utzi. Gero, e r a g in arrautzei eta nahastu sagarrekin
eta ronarekin. Beste ontzi batean, berriz, azukrea e r r e piskat.
Ontzi horretan sartu sagarra eta labean eduki, bainu marian,
m a m itu arte. Eta hozten denean, h o z k a ilu a n sartu. Natilazalea
bazara, berriz, natilak e r a n ts i, ondo ezkontzen dira sagarrarekin.

ARRAIN-ZOPA
Osagaiak: kilo bat itsas-zapo, tx ir la batzuk, tomate-saltsa, ogi bat (zopako ogia hobe), porru bat, tipula-erdi
bat eta oliba-olioa,
Arraina uretan jarri egosten, eta ir a k ite n hasten denean,
uretatik atera. Hor bertan egosi tipula eta porrua. Ondoren,
nahastu tomate-saltsa eta olioa, eta x e h e tu turmixean.
Amaitzeko arrain-zatiak, txirlak eta ogi-puskak salda
horretan egosi apur batean.

GURINA GOSARIAN
Hozkailutik ateratzen dugunean, gogor-gogor
egoten da. Ogiaren gainean zabaltzeko arazoak
beti! Apur bat bigundu nahi baduzu, berotu z a r ta g in bat,
eta ipini a z p ik o z g o r a gurinaren gainean. BerehaJa
bigunduko da.

ODOLUZKIENTZAKO
PAPERIK EZ

KOMUNEKO

b a r e tz e k o ur hotza da ona, alderdi hori
freskatzea. Eta komunera zoazenean ere ura erabiJi.
Ipurdia garbitzeko ura da onena, ur hotz-hotza,
H azkura
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ERANTSI.- Gehitu. A ñadir.
ERREZIL-SAGAR.- Errege-sagarra,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R eineta.
TXIRLA.- A lm eja.
IRAKlN.- H ervir.
KOILARAKADA.- C ucharada.
ZURITU.- Azala kendu. P elar.
XEHETU.- Txiki-txiki egin.
HOZTU.- E nfriar.
ZARTAGIN.- Sartén.
ERAGIN.- Irabiatu. B atir.
AZPIKOZ GORA.- B oca abajo.
ERRE.- Q uem ar.
ODOLUZKl.- A lm orrana.
MAMITU.- Loditu, gogortu. C uajar.
HAZKURA.-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ic o r .
HOZKAILU.- F rigorífico.
BARETU.- Lasaitu. C alm ar. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r r e p o r ta ia hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H·OLLYWOODEN nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
S A lA N vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lagun batzuei Manson
familiak egindakoa
D eabruaren

hazia

pelikula estreinatu eta
handik urte betera.
Hollywoodeko izarrek
beti izan dute ezkutuko
mundu hori arakatzeko
joera. Satankeria,
esoterismoa, sektak,
guruak ... giro horretan
murgildu den aktore eta
aktoresa askoren berri
eman digu Jesús
Palacios zine-kritikoak
Satán en H ollyw ood liburuan.

Iam es

D ean ere kotxe-istripuan
N urm i banpiresa

ezagutu

hit zen M aita
ondoren.

elkarrekin. Bien arteko harremanei
buruz galde egin ziotenean, ordea,
ez zebiltzala elkarrekin erantzun
zuen aktoreak: "Badakit zerbait
James Dean eta banpiresaren
indar satanikoez. Eta neska horrek
A . La V ey satanzaleak begizkoa bota zion
begizkoa. Maila Nurrni beldurrezko
Iayne M ansfield-en m aitaleari. O ndoren
indar horiek menderatzen ote zituen
pelikulen aurkezle zen, aurkezle
kotxe-istripuan hit ziren m aitaleak. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jakin nahi nuen eta, hala bazen,
bitxia, egiaesan. Banpiresa-jantzian
gehiago ikasi. Baina ez daki ezer".
azaltzen zen telebistan, eta
Ametsen lantoki horrek era
Urte horretan bertan kotxe-istripuan
telebistatik kanpora ere bere
guztietako ametsak sortu
hil zen Jamen Dean. Hollywooden
pertsonaia antzezten zuen: soineko
ditu bere ibilbidean, baita
zeresana ugari izan zen, banpiresak
beltz estu-estua beti, azazkal luzeak
ameskaiztoak ere. Eta zenbaitetan
begiz jo zueJa ere zabaldu zen.
eta gorriz margotuak, ile beltza,
pantailaren honunzko aldera jauzi
bekain jasoak ... James Dean-ek
Anton La Vey Hollywoodeko
egin dute mamu odolzaleek.
1955ean ezagutu zuen
aitasantu beltzarekin topo egingo
Gogoan izan Sharon Tate
Hollywoodeko sorgina, eta behin
dugu hirurogeigarren hamarkadan.
Polanskiren emazteari eta beste
baino gehiagotan ikusi zituzten
Satanen elizaren sortzaileak bilera
esoterikoak antolatzen zituen San
Frantziskon. Goi-mailako jendea
joaten zitzaion: legelariak,
medikuak, exekutiboak ... eta zine-arloko jendea ere bai, besteak
beste, Jayne Mansfield
Hollywodeko jainkosa. Aktoresa
garai hartako maitalearekin, Sam
Brody-rekin, joan zen behin La Veyren etxera. Brody-k, zeloek jota
nonbait, zirikatu egin nahi zuen
La Vey. Hark aldareko kandela
beltzak ez ukitzeko esan zien
aurretik, deabruak eta berak
bakarrik zuteJa horretarako
eskubidea, eta Brody-k zer egingo
eta kandelak piztu zituen. La Vey-k
sutan Satanen madarikazioa bota
zion,
urte hartan bertan hilko zela.
R om an P olanski eta Sharon Tate. 1969an hit zuten Sharon, D eabruaren hazia
Aktoresari, bestalde, harekin
pelikula bukatu eta handik urte betera.
AMETS.- Sueño.
BEGIZKO.- M al de ojo.
r-,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
¡:;¡ IBILBIDE.- Bidea. R ecorrido.
AZAZKAL.- Azkazala. U ña.

ui
~ AMESKAIZTO.I

.

MAITALE.- Amorantea. A m ante.
NONBAIT.· Dirudienez, antza denez.

BEKAIN.- Bepurua. C eja.

ALDARE.- A ltar.

JAUZI EGIN.- Salto egin.

MENDERATU.-

SUTAN.- Surninduta, oso haserre.

MAMU.- F antasm a.

D om inar.

ARAKATU.- Miatu. E scudriñar.

ZABALDU.-

MURGILDU.-

SORTZAILE.- Sontuj-tzaile.
Asmatzailea. C reador/a.

Sum ergir.

Lokamutsa. P esadilla.

Murgil egin, barneratu.

Menpean eduki.

-

Hedatu. D ifundir.
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-ek, beldurrezko pelikula txarretan
bezala, burua galdu zuen
ezbeharrean.
Deabruaren

hazitik ...

odoItsuak alde batera utzita,
esoterismo samurragoaren
adibideak ere badira HolIywooden.
Peter Sellers komediako aktore
apartak, adibidez, zeresana franko
eman zuen bere garaian. Itsu-itsuan sinisten zuen espiritismoan
aktore ingeles honek. Medium-ahalmena beste pertsonaien
izakera hartzeko oso baliagarria
zitzaiola uste zuen, bestalde.
Iragarpenak
ere egiten zituen, eta
inoiz bete-betean asmatu zuen.
Baina bere heriotza iragarri
zuenean, hobe isilik egon balitz: 75
urterekin hilko zela esan zuen,
baina ez zen 56ra ere iritsi.

Handik urte betera, 1968an,
Roman Polanski-ren D eabruaren
haria pelikula sonatuan dugu berriz
ere Anton La Vey Mia Farrow-ekin
batera. Filmean paper txiki bat egin
zuen satanzaleak, eta, bestalde,
pelikulako errito esoterikoak
asmatzen eta girotzen lagundu zien
gidoigileei. Magia, vudua,
esoterismoa ... Horrelako
mugimenduen berpizkunde-garaia
P eter Sellers-ek itsu-itsuan sinisten
da. Vaticanok ez zuen pelikula
zuen espiritism oan. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gomendatu inondik inora. Baina
Eta Anthony Quinn? Zer egin
horrek ez zion batere kalterik egin
gehiago ez ibiltzeko gomendatu
ote du gure Anthonyk orri hauetara
pelikulari, arrakasta izugarria izan
zion, kotxe-istripuan hilko zirela
ekartzeko? Bada, urtetan betebaitzuen D eabruaren hazia-s:
Brody eta Brodyrekin zihoazen
betean sinistu Iolanda Addolori
guztiak. Handik aurrera, ezbeharra
iragarleak esaten ziona eta haren
Arrakasta horrek, ordea, ez zion
ugari gertatu zitzaien bikoteari eta
gomendioak bete. Emakume horrek
ezer onik ekarri Polanskiri. PelikulavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
bikotearen ingurukoei. Zoologiko
karten bidez igartzen zion
batean lehoi batek ia-ia akabatu
etorkizuna.
zuen J. Mansfield-en semea. Rio
Hollywood.
Janeiroko ihauterietan talde batek
si nismen-si niskerien
Sylvester StalIone ere ezin
eras o egin zion aktoresari. Eta
bakean
utzi. E ternal V alues izeneko
supermerkatua
heriotza Deabruaren ordezkariak
sekta
batera
hurbildu omen zen
agindu bezala iritsi zitzaien biei:
aktore
hau.
Sekta-buruak,
Von
kotxe-istripuan. Jayne MansfieldMierers-ek, Arturo planetatik
estreinatu eta handik urte betera
-berriz ere urte bete-, Deabruaren
hazitik jaiotakoaren erasoa jasan
zuen. Mansondarrek odol-festa
izugarria antolatu zuten Polanskiren
etxean, zine-zuzendaria kanpoan
zela. Poliziek bost gorpu aurkitu
zituzten..biharamunean,
Sharon
Tate Polanskiren emaztearena
tartean. Hala ere, ez zen pelikula
horrek ekarri zuen ezbehar bakarra
izan. Handik urte askotara John
Lennon hil zuten. Hilketarako
eskenatoki aparta aukeratu zutela
esan behar, Deabruaren hazia
filmatu zuten apartamentuen
aurrean hil baitzuten Beatles-ohia.
Peter Sellers eta espiritismoa
Sylvester Stallonek

bizitzan lepoa m oziu ziotela F rantziako
Iraultzan.
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Ihon

uste du aurreko

Travolta D ianetikaren

zale zen

C rease eta F iebre de sábado noche

Magia beltza eta hilketa

pelikuletan

ezagutu genuenean.

EZBEHAR.- Zorigaitza. D esgracia.
HAZI.- Sem illa.

JASAN.- Nozitu, pairatu. Sufrir.

ODOLTSU.- Odol-tsu. Sangriento.

GORPU.- Hilotza. C adáver.

BERPIZKUNDE.-

BIHARAMUN.-

ITSU-ITSUAN.- C iegam ente.
AHALMEN.- Gaitasuna. P oder.

R enacim iento.

INONDIK INORA EZ.- Inolaz ere ez.

siguiente.

D e ninguna m anera, en absoluto.

OHI.- E x.

Hurrengo eguna. D ía

r-,
r-,
N

W

en

-c
I
IRÁGARPEN.- Iragar(ri)+pen. A nuncio. yxwvutsrqponmlkjihgfed

Tom C ruise eta N icole K idm an

ere Zientziologiaren

E lizakoak

dira. E dertasunak

ere balio du fedea

zabaltzeko. zyxwvutsrqponmlkjihgfed

Z ie n tz io lo g ia k a r r a k a s ta h a n d ia
zuen lehen best-seellerra:
etorria zela zioen, eta bere aurreko
H o lly w o o d e n
D ianetics: The M odern Science of
bizitzan Jeremias profeta izan zela.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ental H ealth. Bost urte geroago
H a r r ib itx ia k saltzen zizkien
zientzia hori Eliza bihurtu zuen.
kideei, gezurrezko harribitxiak
Azkenerako utzi ditugu
benetakoen salneurrian edo
John Travoltak, 1975ean,
Zientziologiaren edo Dianetikaren
garestiago. Egia esan, ez dakigu
lehenengo pelikula filmatzen ari
kideak, gaur egun pantailetan
StaJloneri horrelako ir u z u r r ik egin
zela ezagutu zuen sinismen hori.
arrakasta itz e la dutenak. Hor ditugu
zioten. Von Mierers agian ez zenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Joan Prather aktoresak eman zion
Nicole Kidman eta Tom Cruise
Dianetikaren berri, arazoak
bikote ezin ikusgarriagoa, John
baitzituen Travoltak garai hartan.
Travolta
eta
KeJly
Preston
bikote
Manson familiak
Sendabide horrekin indarberrituta,
alaia,
edo
Mark
Isham
musikaPolanskiren emaztea eta
berehala lortu zuen lana telebistan,
-banden sortzaile arrakastatsua.
lau lagun hil zituen.
paper nagusietako bat. Eta handik
Talde po lita osatu dute Hollywoodgutxira C rease eta F iebre de
-en. Zientziologiaren sortzaileak
sábado noche filmetan lan egin
berak, Ronald Hubbard-ek, izan du
ausartuko R am bo pelikula ikusi
zuen. Handik aurrera, Dianetika eta
zerikusirik zine-industriarekin.
ondoren. Eta Stallonerenak
Zientziologiaren publizista
1930eko hamarkadan filmbukatzeko, merezi du aktore honek
s u ts u e n a bihurtu zen. Tom Cruise
-gertakizunak idazten zituen
inoiz esan izan duena jasotzea:
bere lagunaren M isión im posible
Columbia Pictures-entzat, Denetik
aurreko bizitza batean, Frantziako
pelikula Alemanian d e b e k a tu nahi
idazten zuen: westerrak,
Iraultzan, gilotinaz moztu ziotela
izan zutenean, J. Travoltak talde
abenturazko pelikulak, baina batez
lepoa. Ez barrerik egin! Sinismenpolita osatu zuen Hollywooden
ere zientzia fikziozkoak. Eta
-siniskerien supermerkatuan erosleak
debekua salatzeko. Diotenez, J.
zientzia fikzioan ondo tr e b a tu
Travoltak orain Hubbard-en liburu
gustukoa aukeratzen du, eta badu
ondoren, zientzia berri bat sortu
bat eraman nahi du zinera.
horretarako askatasuna, noski.
zuen: Dianetika. 1950ean argi taratu

r:::
N

HARRIBITXI.-

P iedra preciosa.

~

SUTSU.- Gartsua, suharra. F erviente.

IRUZUR.- Amarrua, atzipea. F raude.

DEBEKATU.- Galarazi, eragotzi.

ITZEL.- Handia, gaitza.

P rohibir.

w
I

-

TREBATU.- Gaitu. C apacitar.
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e u RQPONMLKJIHGFEDCBA
m u n d u a yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ

EHIZTARIAREN PARABOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

-

Inork ez daki egia den ala gezurra, eta gainerahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
je n d e a r i b o s t a jo la !
Hauxe da istorioa: ehiztari batek bere emazteari esan dio e h iz a r a
d o a la denbora luzerako. Handik egun batzuetara poliziak etxera deitu dio
emazteari. Senarraren auto a, eskopeta eta guzti, aireportuan a u r k itu duteJa.
Eta senarra Kubara joan deja beste bi lagunekin. Baina istorioak a ld a g a i
asko ditu: ehiztaria Ordiziakoa dela, Tolosakoa deja, Zarauzkoa ...
Aireportua Barajas dela, Sondika deja, Foronda del a ... PoJiziak goardia
zibilak direla, ertzainak direla ... Istorio hau a h o z a h o ibiJi zen Gipuzkoan
1997ko udazken-negu partean.
vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EUSKARA BATUAREN AJEAK
Izenburu horrekin argitaratu zuen d u e la g u tx i liburu bat
Ibon Sarasolak. Euskarak bi e u s k a lk i dituela dio Sarasolak:
Hegoaldekoa eta Iparraldekoa. Eta Hegoaldekoa espaineraren
m e n p e bizi dela. Euskarak hitz berriak hartzen dituenean, s a r r ie g i
gaztelaniazko hitza aukeratzen duela, edo gaztelaniari ja r r a itu z .
Eta era horretan Iparraldekoentzat u le r g a itz den hizkuntza bat
sortzen ari garela.
Baina batzuetan erdararen soinu eta usaina duen hizkuntza horrek
lortzen du arrakasta, edo hizkuntza hori erabiltzen duenak.
Adibidez, Sorotan Bele taldeak. Eta ez dira bakarrak.

OSABAK HARRAPATUA
Aldizkariko 272. aleko
sail honetan supermerkatu
edo hipermerkatu bat a ita tu
genuen. Toki hartatik g e r tu ,
antzeko leku batean, baina beste
herri batean, bezero bat lapurreta
egiten s a ia tu zen. Baina ezkutuan
zeuden kamerek ikusi egin zuten.
Horrelako gertaerak ohikoak dira,
baina honek badu bitxikeria bat:
kamerak lapurraren osabak jarri
zituela. Horra!

Al. AMA!

Ama batek zazpi ume izan
zituen b a te r a , eta egunkari
guztietan atera zen ama
h a u r d u n a r e n argazkia. Beste ama
batek b ik ia k izan zituen, baina
bakoitza zortzi kilokoa!
DUELA GUTXI.- Orain dela (denbora)
EHIZTARI.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C azador.
gutxi.
JENDEARI BOST AJOLA.- Ajola
EUSKALKI.- Euskaráren dialektoa.
gutxi. Le im porta un bledo.
MENPE.- B ajo el dom inio de.
EHIZARA JO A N .-Ir a cazar.
SARRIEGI.- Maizegi. C on dem asiada
AURKITU.- E ncontrar.
ALDAGAI.- V ariante.
frecuencia.
JARRAITUZ.- Segituz. Siguiendo a.
AHOZ AHO.- D e boca en boca.
ULERGAITZ.- Ulertezina.
AJE.- Akatsa, gaitz arina.
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Incom prensible.

AITATU.-Aipatu. M encionar.
GERTU.- Hurbil, hurrean.
SAIATU.- Ahalegindu. Intentar.
BATERA.- A la vez.
HAURDUN.- E m barazada.
BIKI.- M ellizo.
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is k o a k hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B B K in g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z e n b a it

; ~U5KADI

"Dences Wild Dúets"
Tibetan Freedom Concert
vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5.600 pta.
MCA 1997yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"IRRATIA nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B B K ing "Blues-aren
Lehenbizikoetako bat G ere izan
Erregea" bezala ezagutzen dugun musikari
zen, R ichard G ere aktorea alegia. J a d a aspaldiko
kontua da. Orain B rad P itt, eta lean lacques A naud-en
a p a r t honek 72 urte bete dituenean eta bere 80.
diskoa kaleratu duen honetan, bikoteen disko eder hau
pelikula, ez dakit zenbat egun Tibet-en izenekoa. Ba
hori, gaur egun Txina-ren esku dagoen herri horren
aurkezteko ordua iritsi del a pentsatu duo
aldeko e k in tz a k asko eta asko izan dira. Herri harekin
loturarik iz a n d u te n a k o r o has ten dira horren
Azkenaldian "dueto" moduko grabazio d e z e n te
askatasuna eskatzeko ekintzak burutzen, eta momentu
ezagutu dugun h o n e ta n (E lton lohn eta F rank
honetan berriena musika-mundutik dator. 96/97 urteetan
Sinatra-renak besteak beste) badirudi marketing
San F rancisco eta N ew York-en emandako kontzertuak,
mugimendu bat besterik ez dela. Baina kasu honetan
edo hauen zati batzuk, dira CdRom h ir u k o itz honetan
ez da hala; kan tu guztiak onak edo oso onak baitira,
bildu direnak. lzen handiak b a r r a -b a r r a , U 2,
bai konposizio, moldaketa eta batez ere
R adiohead, P earl ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J a m , R .E .M .-etik hasi eta Asiako
interpretazioaren ikuspuntutik.
lurralde haietako fraideetara iritsi artekoak. Diskoa
Misterio eta gauza berririk ez dago noski; B B K ing-ek
gustura entzuten da, aspertzeko denborarik ez du
bere kantarik ezagunenak Pop munduko zenbait
ematen, eta gainera U 2ko B ono-k esaten duen bezala,
"izarrekin" borobildu ditu, besteak beste V an
denok elkartuta, bat (one) eginda egotea garrantzitsua
da, baina oraindik garrantzitsuagoa d e s b e r d in izan nahi
M orrison, E ric C lapton edota R olling Stones.
duenak horretarako duen eskubidea.
B B K ing-ek berak dioen bezala "ezin nuen jende
P IX IE S
honekin jotzeko a u k e r a hau galdu"; ezta guk ere
Death To The Pixies
bikote honen e m a itz a entzuteko aukera ere.
3.500 pta.
E U S K A D IK O

O RK ESTRA

S IN F O N IK O A :

"Jesus Guridi 1886-1961"
Donostiako Orfeoia; Ricardo Requejo, pianoa
Zuzendaria: M.A. Gómez Martínez
CLAVES, 1997
Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Jesus Guridi
gasteiztarraren musika aukeratu du bere lehen
produkzioan. Urtero konpakto bat kaleratzeko asmoa
du E.O.S.ek eta Guridiren lan sinfonikoa dugu honako
honetan e n tz u n g a i.
"Euskal 10 Melodiekin" hasten da diskoa, Guridiren
lanik ezagunena dudarik gabe; Ricardo Requejo
pianojole irundarrarekin batera "Homenaje a Walt
Disney" fantasia handiz la n tz e n du, Guridiren umorea
n a b a r m e n tz e n d e la r ik . Donostiako Orfeoiak ere
parte hartzen du "Euzko Irudiak" izeneko lanean
bertan "Boga-Boga", "Ator-ator" eta
"Ezpata Dantza"ren moldaketak entzun
daitezkeelarik.
Dena den, lan honetan gehien harritu nauena
interpretazioaren kalitatea da; bai orkestraren soinua,
baita zuzendariaren lana ere, b e n e ta n onak dira.

I ñ ig o Z e b e r io

APART.-Bikaina.
~ DEZENTE.- Franko, asko.
~ HONETAN.- Garai honetan.
:f AUKERA.- Egokiera. O casión.
EMAITZA.- Ondorena. R esultado.
ENTZUNGAI.- Tem a de audición.
LANDU.- Jorratu. C ultivar.
NABARMENT.ZENDELARIK.D estacando.

BENETAN.- Zinetan. R ealm ente.

JADA.- Ya.
EKINTZA.- A cción.
IZAN DUTENAK ORO.- Izan duten
guztiak.
HIRUKOITZ.- Triple.
BARRA-BARRA.- Ugari, asko.
DESBERDIN.- D iferente.
LAUKOTE.- C uarteto.
AUSKALO.- Batek daki. V éte a saber.
BANATU.- Partitu. D ividir.

B oston-go la u k o te a r e n

bilduma bat da hau.
Despedida, hitz bakarrean esateko.
P ixies aipatzean nire talde
gustukoenetako baten izena esaten ari
naiz. P ixies izan ziren, eta horren
ondotik F rank B lack, B reeders,
A m ps, C racker eta a u s k a lo zenbat
adarretan b a n a tu diren ta ld e -e n b o r
hartako s u s tr a i musikalak. Beti
doto re, egia esan behar bada, baina
hasiera hartako maila berean bai?
Horrenbeste ere ez, P ixies-ek zarata
ere musika izan daitekeela erakutsi
zuen. Azken hamarkada honetako
musika gehienen itu r b u r u b ila k a tu
zen. Lau disko egin eta uztea erabaki
zuten, jendea bat-bateko erabaki
harekin ez zen gustura geratu, eta
orain taldeak benetako erremate bat
eman nahi izan dio d is tir a z betetako
bost urteko karrerari. Disko bikoitza,
estudio-grabazioetan, lehendik
ezagutzen genituen lan
arrakastatsuak, eta bigarrenean
zuzeneko kontzertua. E z in b e s te k o a .
Joselna

E tx e b e r r ia

ENBOR.- Tronco.
SUSTRAI.- Zaina, erroa. R aíz.
'ITURBURU.- Sorburua. O rigen.
BILAKATU.- Bihurtu. C onvertir.
DISTIRA.- B rillo.
EZINBESTEKO.- B ehar-beharrezkoa.
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TELEFONO
KAIOLATUA

IPUIN
BERDEAK

Bizitza
hori
bere
konplexutasun osoan, eta batez ere bere
Joxean Agirre,
krudeltasun gordinean, ageri zaigu
Harkaitz Cano
Koldo Amestoy
Alberdania, 159 orr.
bi mutiko bikiren esperientzian.
Pako Aristi, Itxaro
1.600 pta
Bi mutiko hauek, zazpi bat
Borda, Harkaitz
urterekin
amak
hiri
handitik
Cano, Juan Martin
Elexpuru, Patxi
amonaren
etxera,
hiri txikira,
Ezkiaga, Amaia
ematen ditu bigarren mundu-gerra
Lasa, Maite
dela eta, han seguruago egongo
Lazkano, Juan Luis
direlakoan.
Han
hasiko
da
Zabala eta Patxi
Zabaleta
beraientzat
bizitzako
ikasketaEguzki-zaleak.Zxorr.
-prozesu
latza
eta
inguruan
Liburuak
kontakizun
500 pta.
ikusten
edo egiten
duten oro
aski desberdinak jasotzen
Ipuin-bilduma
hau
koarderno handi batean idatziko
ditu; han-hernenka poema batzuk
E guzki-Zaleak
taldeak argidute.
ere tartekatuta.
Desberdintasun
taratu duo Talde hau duela hamar
Ugari dira errealismo gordinez
horren
gainetik
bada,
ordea,
urte sortu zen Iruñean Hego Euskal
narratzen
zaizkigun
pasarteak,
lotura-elementu
bat, telefonoa.
hala nola bikien amaren heriotza
Narrazio batzuetan tonu intimista
Herriko 70 talde ekologista eta 300
lagun antinuklear
bertan bildu
amonaren
baratzaren
erdian,
gailentzen
da,
pertsonaien
zirelarik.
leherketa
batek hilda. Heriotza
barruko
munduan
murgilduz,
besteetan, berriz, errealismoa da
Lurraren defentsarako hamaika
gertatu
bezain
pronto
bikiek
nagusi.
aitzurra
hartu
eta amonaren
lan burutu
ondoren, oraingoan,
laguntzarekin,
ama eta besoetan
Liburuan ez dira falta kontahamargarren
urteurrena ospatzen
duten
honetan,
literatura
eta
zuen haurtxoaren
gorpua
bertan
kizun
biribilak,
baina,
bat
ekologia uztartu nahi izan dituzte.
lurperatzen dituzte.
aipatzekotan,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G eltokiko
orratz- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Idazleak lortzen du, eta egoki
Horretarako, gaur egun ezagunak
- r a in a r e n
alabak C am el tabakoa
lortu ere, irakurlearengan
galdera
ditugun hamaika idazleren kontaerretzen du izenekoa aurkeratuko
eta, sentimendu-anabasa
ikarakizunak bildu dituzte. Denak dira,
genuke.
Bertan,
tren-geltoki
garria sortzea. Non aurki halako
batean aurkitzen
den poetaren
bakoitza
bere estiloan,
interesgarriak, baina, bat aukeratzekotan,
pena, nazka, errukia, higuina edo
oroimenak
adierazten
zaizkigu.
lastima liburu honetan ez bada?
Halabeharrak
eta sufrimenduak,
Patxi
Ezkiagaren
E hiztaria
Jakin badakigu Agata Kristofek,
oroitzapenekin
nahasirik,
poeta
hautatuko
nuke. Bertan legorretarrak,
hain berea
duen tonu
neskatila zelarik, Hungariatik ihes
heriotzara
eramango
dute.
egin behar izan zuela bere ahizpa
mingots eta poetikoarekin, ehiztari
Irakurleak, iadanik tonu malenkobikiarengandik
aldenduz,
eta
porrokatu
baten.-, noragabeko
niatsuaz
kutsaturik
kontakiibilaldia narratzen digu.
nobelan zehar ez dira faltako datu
zunaren laburtasuna
deitoratzen
autobiografikoak.
duo Absurdua ageri da behin eta
Aparta da zinez liburua, bai
berriz.
KUADERNO
kontatzen duenagatik,
bai kontaPoesiari dagokionez, E rantzunHANDlA
tzeko estilo xume eta apalagatik.
gailuan
uzteko
m ezua
da
Agota Kristof
Eta
itzulpenari
dagokionez,
aipatzekoa:
"Guk
besteak
Euskaratzai lea:
itzultzaileak
gutxitan
bezala jakin
dezepzionatu,
dezepzionatuak
Eskarne Mujika
izan du nobelak eskatzen duen
izan/
inork
dezepzionatu
ez
Alberdania, 219 orr.
1.800 pta.
mailara igotzen.
gaituelako/
itxurak
egin/Geure
buruari/
inguruko
inor dezepzionatu
ez dugula
sinestarazi/
Baldin
noizbait
bazter
uzten
Agurtzane Aiestaran
bazaitut".
Zer da bizitza? Ilusio
bat..... idatzi zuen behinola
norbaitek
eta bizitzari
buruzko
gogoetak dira hain zuzen liburu
honen irakurketak sortzen dizkigunak.
JASO.- Bildu. R ecoger.
GAILENDU.- Nabarmendu, irabazi.
Sobresalir, prevalecer.

NAGUSI IZAN.- D estacar.
BATAIPATZEKOTAN.-D e
uno.

HALABEHAR.- F atalidad.
DEITORATU.- Lam entar.
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m encionar

BURUTU.- Gauzatu. Llevar a cabo.
UZTARTU.- Lotu, bat egin.
HAUTATU.-Aukeratu.
MINGOTS.- Mikatza, garratza.
BEHINOLA.- Aspaldi. H ace m ucho
tiem po.

BIKI.- M ellizo.
r-,
r-,
ORO.- Guztia, dena.
C\J
W
AITZUR.- A zada.
CIl
«
GORPU.- Hilotza. C adáver:
I
ANABASA.- Nahasmendua, C onfusión.
HIGUIN.- Nazka. A sco.
ALDENDU.- Urrutiratu, urrundu.yxwvutsrqponmlkjihgfe

a i, e s a n vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ARGIA ASTEKARIAK 33 URTEKO
ELKARRIZKETAK BERPIZTU DITU

nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

Informatikaren abantailak gauzak
A rgia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
astekariak
bilatzeko
erronka polita bota duo
Aldizkarian garai batean
Euskaltegi eta euskara-irakasle
argitaratu zituzten
gutxik izango du bere apaletan
elkarrizketak bildu dituzte, eta
hainbeste urtetako aldizkarien
Interneten bitartez guztioi
bilduma. Eta daukanak ere
eskaini. Sare horretara lotuta
nahikoa lan izango du nahi duen
ez daudenek ere badute
gaia edo pertsonaia aurkitzeko.
dokumentu-biltegi horretaz
Bilduma informatiko honek,
baliatzea. Izan ere,
hain zuzen, bilaketa errazteko
balio duo Lem oizko Zentral
CD-ROMean ere plazaratu
N uklearrari
buruzko
dituzte elkarrizketak.
elkarrizketak
bilatu nahi ditut.
Guztira 6.000 elkarrizketa
Segundo
batzuetan
pantailan
inguru dira, 1963an hasi eta
dugu
gai
horri
buruzko
1996ra bitartekoak, Argia
elkarrizketa-zerrenda.
informazio orokorreko
Gauzak bilatzeko hiru bide ditu
astekarihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ih u r tu zen garaitik
programa informatiko honek.
aurrerakoak. Bestalde, ez dute
Testu librearen araberako
testua bera bakarrik jaso,
kontsultan, nahi dugun hitza edo
jatorrizko orrialdearen irudia
hitz-sorta idatzi ondoren,
ere hortxe dago ikusgai eta
ordenadoreak
testu-biltegi osoa
inprimatzeko prest.
arakatuko
du horien bila.

Hauxe
da A rgiaren
web gunera
sartzeko
kodea:
www.argia.com. Hori idatzita Ametzagaiña elkarteak sortutako gunera
iritsiko gara, eta hor, A rgiak dituen beste zenbait zerbitzuren artean,
honako hau hautatuko dugu: A rgiako E lkarrisketak (1936-96) O n-Line.
Zerbitzua doanekoa da.
CD-ROMa erabili ahal izateko, bestalde, hauxe da gutxieneko
konfigurazioa:
• Windows 95 sistema eragilea
• 486 prozesadorea edo azkarragoa (pentium hobetsia)

Interneten eta
CD-ROMean plazaratu
dituzte
toponimoa idazten
badugu, adibidez, hiru
elkarrizketa aterako dizkigu
toponimo hori aipatu dutenak.
Karpeten araberako bilaketan,
berriz, honako hiru bideetatik
bat hautatuko
dugu:
elkarrizketaren
egilea, gaia edo
elkarrizketatutako
pertsonaia.
Horiek izan baitira idazlanak
katalogatzean
kontuan izan
dituzten irizpideak.
Eta
hirugarren bilaketa-mota
fitxen
araberakoa da. Titulua,
aurretitulua, egilea, data, luzera,
zenbakia eta orrialdea kontuan
har daitezke hor.

A nboto

·8 Mb-eko RAM memoria (16 Mb hobetsia)

-

• SVGA bideo-txartela
• CD-ROM irakurgailua
• Internet Explorer 3.0 bertsioa edo berriagoa
instalatua izatea (CD-ROMean bertan dago berau
instalatzeko programa)

ERRONKA.- R eto.
~ BILTEGI.- D epósito.
~ ASTEKARI.- Sem anario.
~ BIHURTU.- Bilakatu. C onvertir.
JATORRIZKO.- O riginal.
BILDUMA.- Saila. C olección.
ARAKATU.- Miratu. E scudriñar.
HAUTATU.- Aukeratu. E scoger.
IRIZPIDE.- C riterio.

GUNE.- Tokia, lekua.
DOANEKO.- Dohainik. G ratuito.
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u s k a lte g ir o

G a b i e ta M ir e n A m a ia h e g o -a m e r ik a r r a k , E u s k a r a r e n P r o ie k tu a n b e te -b e te a n vutsrqponmlkjih

BI MILATIK G'ORA LAGUN ARGENTINAN,
IAZKO EUSKAL ASTEAN
Milaka euskaldun eta
euskal jatorriko bizi
dira Argentinan. Orain dela
zenbait urte sortu zen hango
RQPONMLKJIHGFEDCBA
Euskararen Proiektua. Lan
horretan ari dira, euskara
irakasten, Gabi Mendia eta
Miren Amaia Arozarena
hego-amerikarrak, Eusko
Argentinar Bazkun
Txistulariak P alerm on (B uenos A ires)
Alkartasuna (FEVA)
euskaldunontzat, eta Argentinatik
Gaur egun, Euskal Astea,
erakundearen barruan.
euskal munduaren alde lan egin
euskaldunen
erakustoki
Euskarari buruzko txosten
genuen maila guztietan: kulturan,
euskaldunak eta hauen familiak eta
bat aurkeztu zuten azaroan
prentsan, politikan, erakundeetan.
ondorengoak euskal suaren
Amerikako Euskal Etxeen
Euskaditik euskaldun asko etorri
inguruan biltzen zirelako, Euskal
ziren eta Euskal Etxeetan maiz
Lehen Batzarrean, Euskal
Herriko herrietan bezala, dantzan,
azaldu elkar ezagutzeko,
kantari,
musean,
frontoian,
euskaraz
Aste Nazionalaren barruan.
harremanetan sartzeko,
aritu
beharra
zeukatelako.
Jai handi honetaz hitz egin
abertzaletasunaren garra
Dagoeneko tradizioa da. Euskal
dugunmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e-m ail-ez Gabirekin.
indarberritzeko Orduan hasi ziren
HABE.- Noiz ospatzen da Euskal
Astea?
GABI MENDIA.- Euskal Etxe
antolatzaileak jartzen du data.
Adibidez, batzuek irailaren buruan
ospatu zuten, Mikel Deuna hor
barruan, zeren hainbat Euskal
Etxetan Dantzari Eguna Mikel
Deuna egunean ospatzen baita.
Azkenotan, berriz, urriaren buruan
edo azaroaren hasieran antolatzen
da. Arrazoiak maila praktikokoak
dira: Euskal Etxeetako martxa
apirilean hasten denez, sei hilabete
besterik ez dugu jaia prestatzeko,
dirua biltzeko; gainera, eguraldiaren
aldetik, azaroan nahiko eguraldi
epela dugu, udaberrian gaude eta.
Azkenekoa 1997ko azaroan ospatu
zen, hilaren 3an hasi eta 9a arte.
H.- Zer del a eta hasi ziren Euskal
Asteak ospatzen?
G.M.- Festa hauen bidez
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Etxeetako familiek jai nagusi dute
Euskal Astea, eta urtean
zehar dirua biltzen dute jaian parte
hartzeko. Euskal Etxeak Argentinan
zehar sakabanaturik
daude ...
kilometroz ari gara, 100, 200, 900
kilometroz ... Hain urrunbizi
direnekin elkartzeko aukera ematen
digute topaketa hauek.

Martxoa arte iraungo du
-oraingo erakusketa
honek
H.- Izan al da aldaketarik urteen
joanean?
G.M.- Bai, horixe. Asko aldatu dira
kontuak. Euskal Asteak ospatzen
hasi zirenetik gauza asko gertatu
dira bai euskal munduan bai
argentinarrean. Bi tarte nagusi
bereiz daitezke. Hasierako garaia,
Euskal Herriko Autonomi Estatutua
onartu artekoa lehenengoa.
Garratzak izan ziren urte haiek
SAKABANATU.-Barreiatu, zabaldu.

TXOSTEN.- Inform e.
ANTOLATZAILE.-Antolaúuj-tzaile.
Eratzailea. O rganizador/a. Era berean:
garbitzaile,saltzaile, hiltzaile...
BURU.- Bukaera, arnaiera.
ONDORENGO.-Belaunekoa.

A m argo.

D escendiente.

GAR.- Llam a.

D ispersar.

ALDAKETA.-Aldattuj-keta. C am bio.
BEREIZI.- Distinguir.
GARRATZ.-Mingotsa, mikatza,

Euskal Astea antolatzen, gero
Euskal Aste Nazional bihurtuko
zena.
Bigarren aldi honetan, berriz, askoz
ere zabalagoa da deialdia, baita
oihartzuna ere. Mundu globalizatu
honetan, Oraingo Euskal Aste
Nazionalak ere bestelako
garrantzia du. Elkarren arteko
harremanak bide askotatik lantzen
dira: euskal gizataldeen batzarrak,
enpresa eta merkataritzajardunaldiak, kultur ekintzak, gaztetopaketak, elkarren arteko laguntza
proiektuen garapena ...
Seguraski, aurten Uruguain,
datorren urtean Necochean
H.- Beti hiri berean ospatzen da
Euskal Astea?
G.M.- Ez, urtez urte aldatu egiten
da lekua. la beti, Euskal Astean
bertan erabakitzen da hurrengoa
non izango den. Euskal Astean,
beste eginkizun batzuen artean,
OIHARTZUN.- R esonancia.
BESTELAKO.- Desberdina, berezia.

r.:

D iferente.

UJ

N

ro
-c

LANDU.- Jorratu. C ultivar.
I
GARAPEN.- Gara(tu)+pen.D esarrollo. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

Eusko Argentinar Bazkun
Alkartasuna (FEVA) elkartearen
bilera izaten da, eta hor
Argentinako Euskal Etxe guztiak
egoten dira, eta bilera horretako
gai-ordenaren barruan hurrengo
Euskal Asterako hiria aukeratzen
da. Bere etxea eskaintzen duenak
eskua jasotzen du, baita txaloak
ere! Hala, 1998an, seguraski,
Uruguai aldera joango gara;
1999an, Bahia Blancara, hango
Euskal Etxeak 100 urte betetzen
baititu; 2.000an, badakizu, mendea
aldatzeko urtean, ospakizun
berezietako urtean, Necochean
izango da, hangoak Euskal Asteak
antolatzeaz oso jantzita daude eta.
H.-Nor joaten da Euskaditik Euskal
Astera?
G.M.- Elkarren arteko harremanak
suspertzeko antolatzen da jai handi
hori, bai Euskal Etxeen artean bai
gure eta Euskadin bizi direnen
artean. Horrela, jende asko etortzen
da bisitan: musikariak, dantzariak. ..
Esaterako, aurreko jaietan
Oskorrik bere 25 urtebetetzea
gurekin ere ospatu zuen, Buenos
Aireseko teatro onenetariko batean.
Aurreko urtean, berriz, Gozategi eta
Urko izan ziren gurekin Rosarion.
1994an, adibidez, dantzari talde bat
ere etorri zen. Beti etortzen dira
Eusko Jaurlaritzako funtzionarioak
eta teknikariak, enpresari eta
kazetariak. Hauek instituzio
arloetan ibiltzen dira batzarrak
eginez, merkataritza-jardunaldietan,
elkarren arteko laguntza-proiektuetan.
Azken Euskal Astean Ardanza
Lehendakaria eta Mari Karmen
Garmendia Kultura Sailburua, beste
zenbait arduradunekin batera etorri
ziren eta, gurekin jaiak
ospatzearekin batera, bisita
ofizialak ere egin zituzten
Argentinako politikagizon, kultura
eta ekonomia arlotako goi-ordezkari
batzarrak eginez.
Euskararen Proiektua ere
hitzarmenpean

H.- Entzuna dugu Euskadiren eta
Argentinaren arteko hitzarmenak
ere sinatzen direla
G.M.- Bai, bai. Gero eta gehiago.
Hiru motatako hitzarmenak izan ohi
dira: elkarren arteko laguntza-programak jasotzen dituztenak,
lantegien artekoak eta Euskal
Etxeekikoak. Argentinako
Euskararen Proiektua, hemengo
Euskal Etxeetan euskararen
presentzia bermatzeko martxan
dagoen proiektua, adibidez, maila
instituzionalean sartzen da.
H.- Nork finantziatzen ditu Euskal
Aste horiek?
G.M.- Ekintza batzuk doanekoak
dira, zorionez. Baina otorduak,
erakusketak eta kultur ekintzetako
txartelak ordaindu egin behar ditujendeak. Bestalde, Eusko
Jaurlaritzatik ere jasotzen da diru-Iaguntzarik. Horrezaz gain,
aldizkari bat argitaratzen dugu,
publizitate bidez zertxobait ere
lortzeko. Horrekin batera, beste
babesle batzuk ere bilatu behar
izaten ditugu gastu guztiak
ordaintzeko. Horregatik, hainbat
erakusketatan esponsorrak agertzen
dira.
H.- Ekintza hauek antolatzen parte
hartzeaz aparte, beste zerbaitetan
ere ari zarete, ezta?
G.M.- Bai, bai. euskararen
munduan sartuta bizi gara, Laurak
Bat euskal etxean klaseak ematen,
esate baterako. FEVA mailan ere,
biok ari gara lanean. Betebeharren

-.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
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E zpatadantza

R eoleta-n

artean Euskararen Proiektua dugu.
Beraz, irakasleekiko
komunikazioak, ikastaroen
jarraipen administratiboa,
txostenak, klaseetarako materialak
eta abar bideratu behar izaten dugu.
Eta Euskal Astea amaitu bezain
laster, "6. Ume-Topaketa"
antolatzeari ekingo diogu, baita
Euskara-Egunaren ospakizunari ere.
Horren ondoren, udako barnetegiak
prestatzen hasiko gara, urtarrilaren
eta martxoaren artekoak. Martxa
ederra, ezta?

N estor B asterretxearen

"E uskaldunok

A rgentinan"B uenos

A iresko

Thais P arkean

BABESLE.- Babesúuj-le. P rotector.
EGINKIZUN.- Eginbeharra.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tarea.
SINATU.- Izenpetu. F irm ar.
~ MENDE.- Siglo.
LANTEGI.- E m presa.
JARRAIPEN.- Jarrai(tu)+pen.
, Seguim iento.
~ SUSPERTU.- Eragin, ernarazi.
BERMATU.- G arantizar.
~ E stim ulan:
DOANEKO.- Debaldekoa, G ratuito.
ESATERAKO.- Adibidez, esate baterako.
OTORDU.- Egunean zehar egin ahí den
P or ejem plo.
janaldi bakoitza.
lllTZARMEN.- Akordioa. C ontrato.
LORTU.- Erdietsi. Lograr.
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LARRIALDIA ETXEAN

Ez dira askotan gertatzen.
Baina, gertatzen direnean,
ez dugu garbi jakiten nola jokatu.
Adituen arauak irakurtzea, beraz, ez
da kaltetarako. Honako hauek SOS
DEIAK zerbitzuarenak dira.
-Aztertu lehenbailehenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e z b e h a r r a r e n nondik-norakoa,
eta deitu larrialdi-zerbitzura (SOS
DEIAK 088) honako hauek
adieraziz:
• Zer gertatu den
·Non
• Noiz
• Nola
Helbide honetara bidali behar da:
• Istripua zenbat lagunek izan duten
HABE aldizkaria
• Nork deitzen duen
Vitoria - Gasteiz kalea, 3
• Zein telefonotatik deitzen duen
20009 DONOSTIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(zehaztasun gehiago eskatzeko)
-Ez egin ezer zeure kontura.
zapi edo oihal bustiekin babestu
norbera, eta lau hankatan ibili
laguntza eskatu
-Jantziek su hartzen badute, etzan
-Ez jarri arriskuan zeure burua
-Larrialdi-zerbitzuen zain egon, eta
eta lurrean bueltaka ibili, edo
euren aginduak bete
ta p a k i batez estali
-Atea oso bero badago, ez ireki, eta
-Egon lasai
-Egiaztatu ate eta leiho guztiak
C1l
urez hoztu.
O
e
-Suak inguratzen bazaitu, ateak itxi,
itxita
daudela
O
-Zalapartarik
gabe irten, eta ez
W
zirrikituetan oihal bustiak jarri, eta
ibili a r in e k e ta n
leihotik, balkoitik edo etxe gainetik
~
keinuka eta oihuka adierazi besteei
-Ez erabili igogailurik edo
z a m a g a ilu r ik
han zaudela
-Pasabide eta eskaileretan
-Solidoek su hartzen badute,
h o r m a tik hurbil ibili, erdialdea
erratzaz edo zolugarbitzaileaz jo,
tapaki busti batez estali, edo urezko
libre utziz
-Ez ibili bultzaka, eta ez pilatu
edo hautsezko s u -itz a lg a ilu a z itzali
-Aurre
egin
iz u a r i eta histeriari
-Isurkiak badira, estali eta ez urik
rci
~
-Behar
dutenei
lagundu
bota, urak zabaldu egiten baitu sua
C1l
.o
-Egiaztatu etxe barruan ez dela inor
-Gasak su hartzen badu, berriz,
e
al
gelditzen
gasaren k a n illa itxi, eta ez galdu
N
-Ez itzuli etxera ezertara
denborarik sua itzaltzen
C1l
N
.;::
O
-Entxufeak ez erabili beren
O
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I
I
I
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I
ikusiz gero, urrundu, ateak
I -Kea
itxi, zirrikituetan
bustiak jarri,
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-Sukaldeko ke-írensgailuko
ir a g a z k ia garbi eduki beti.

o ih a l
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EZBEHAR.- Istripua.

I NONDIK-NORAKOA.EGIAZTATU.- Frogatu.
Zarata.
I ZALAPARTA.ARINEKETAN.- Presaka,
I ZAMAGAILU.HORMA.- Pareta.
I IZU.- Ikara, beldurra.
OIHAL.- Zapia, ehuna.
I TAPAKI.-

C ircunstancia.
C om probar.

R uido.

lasterka.

M ontacargas.

M anta.

-----'-

SU-ITZALGAILU.- E xtintor.
ISURKI.- Líquido.
G r ifo .
KANILLA.-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NEURRIAZ GAIN.- P or encim a de
KE-lRENSGAILU.- E xtractar.
IRAGAZKI.- F iltro.

r r e p o r ta ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BALTZOLA

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

Aitaren familian hiru
anaia ziren eta la n -k o n tu e k
b e h a r tu ta bakoitza leku batean bizi
zen. Zaharrena Gasteizen, erdikoa
Durangon eta gazteena, gure aita,
Donostian. Urtean behin biltzen ginen
senide guztiok eta oso egun polita
izaten zen, batez ere umeontzat,
lehengusu-Iehengusina asko baikinen
eta primeran konpontzen baikinen
geure artean.
Urte hartan durangarrei tokatzen
zitzaien egun berezi hura a n to la tz e a ,
eta zerbait berezia proposatu ziguten:
ohi bezalako jatetxe dotore batea n
jatordu dotorea e g in b e h a r r e a n ,
in d a b a -ja n a egitea. Ideia ona iruditu
zitzaigun denoi. Gainera, plana
borobiltzeko mendi-ibilaldi bat
egongo zen nahi genuen guztiontzat,
osaba durangarra mendizale
amorratua baitzen. Beraz, elkartzeko
ordu eta leku bi zeuden: tx a n g o a n
parte hartu behar zutenentzat, goizeko
bederatzietan Durangon, eta
denentzat, ordu batean Dima izeneko
herri txikian. Batzuk zuzen kotxez
joango ziren hara, eta besteok
Durangotik oinez joango ginen
mendiz mendi.
Durangoren eta Dimaren arteko
mendialdea oso ederra zen, osabaren
hitzetan, eta horregatik ilusio handiz
geratu ginen denok egun horren zaino

B a r g o n d ia

Eta eguna heldu zen. Arreba eta
biok autobusez heldu ginen
Durangora, Gasteizko lehengusu-Iehengusinak le g e z , eta han genituen
zain osaba eta here hiru seme-alabak.
Poz handiz elkartu ginen denok
berriz ere eta, hasierako agurrak egin
ostean, basora abiatu ginen, osabaren
gidaritzapean.
Oinez ordu eta erdi inguru eman
ostean, lehenengoz p in u d itik eta gero
belardi eta harri artetik, h a itz handi
biren artean kokatuta zegoen la n d a
zabal eta eder batera heldu ginen.
Ezkerreko mendia, batez ere,
harrigarria zen; bere eskuinaldean
a m ild e g i guztiz bertikala zeukan eta
igo ezinezkoa zirudien.

(D im a )

- Mugarra da mendi hori,
niretzat behintzat Bizkaia osoan
dagoen ... ederrena ez bada,
ederrenetakoa, hori ziur. Igo nahi
duzue goraino? --esan zigun orduan
osabak.
- Igo daiteke, ala? Ez da
arriskutsua? --erantzun genion guk.
- Orain ez. Negu-partean pixka
bat bai, harriak bustita edo elurra
izoztuta dagoenean, baina gaur giro
ederra dugu eta ez dago inolako
problemarik, kontuz ibiliz gero. Ea,
goazen!

Eta hogei bat minututanhgfedcbaZYXWVUTSRQPO
heldu ginen. Osabak
esan zigunez, hegoaldeko horma
bertikalean koba mordoa zegoen eta
a r r a n o eta p u tr e e k h a b ia ugari
zeukaten bertan.
to n to r r e r a

begiratuz gero,
mendi ilara zoragarria
zegoen, eta, atzeko partean, punta
zorrotza ageri zen: Anboto.
E k ia ld e r a n tz

k a r e h a r r iz k o

Beheko sakonera begiratuta,
ostera, ikuspegia ez zen hain ederra.
Alderantziz, esango nuke nik, gure
inguruko mendi haiek, baita
Mugarra bera ere, jaten ari ziren
makinak eta karnioiak ageri
baitziren.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP

-

D im a

TXANGO.- Ibilaldia.
LAN-KONTU.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A sunto de trabajo.
LEGEZ.- Bezala. C om o.
~ BEHARTU.- Forzar.
co
BASO.- Oihana. B osque.
:E ANTOLATU.-Eratu, moldatu.
PINUDI.- Pinu+di, P inar. Era berean:
EGIN BEHARREAN.- Egin ordez edo
artadi, pagadi...
partez.
HAITZ.- Harkaitza. P eña.
INDABA.- Babarruna. A lubia.
r-,
r-,

-

Mañaria aldeko

LANDA.- Zelaia.

h a r r o b ia k

C am po.

, AMILDEGl.- P recipicio.
TONTOR.- Gailurra, erpina.
ARRANO.- A guila.
PUTRE.- Saia. B uitre.
HABIA.- Kabia. N ido.
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B a ltz o la k o

J e n til z u b i
k o b a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dira horiek ---esan zuen orduan
tristura-itxuraz osabak.
- Zelan onar daiteke honen
leku ederrean horren gauza itsusi
bat? Ez dago beste lekurik harrobiak
egiteko ala? Jendeak ez du
pratestatzen? .. -honelako galdera-mordoa egin genion bat-batean
osabari eta berani kostatu egin
zitzaion erantzutea.

bat edan ondoren, Aramotzen sartu
ginen. Arrazoi zuen osabak. Izan ere,
haitzek, zuloek, zelaiek, arbolek ...
oso itxura berezia ematen zioten
leku hari.
Eremu hura zeharkatu ostean,
behera jo genuen eta denbora
luzetxoan ibili ginen bide argirik
gabeko lekuetatik, betiere haitz
artetik. Azkenean ermita txiki baten
parera heldu ginen.

irteerara heldu arte.
Pixka bat beherago lehengoa
baino luzera eta zabalera handiagoko
beste tunel natural bat zeharkatu
genuen, eta haren osteko
m a lk a r r e tik bide batera jaitsi ginen.
Beherantz jarraitu genuen eta osaba
berba egiten hasi zen berriro:

- Ederrak kobak, ezta? Lehen
ez dizuet ezer esan beldurrik ez
emateko, baina koba hauen inguruan
- Paisaia zoragarri hau
- Baltzolako ermita ---esan
sorgin-kontu asko daude, eta,
hondatzen dute, egia da, eta
batzuek diotenez, oraindik sorginek
zuen
osabak-.
Hemendik
behera
protestak egon dira, ugari gainera,
eta
izpiritu batzuek ezkutaleku gisa
gaurko
leku
bitxienak
ikusiko
baina bestalde harrobi hauek familia
erabiltzen
dituzte. Ea, eta hor behean
dituzue:
Baltzolako
kobak
eta
askoren ogibidea dira eta ... Ez da
dagoen
arku
Jentilzubi
izeneko
tokia.
kontu erraza. Batzuetan ekologia etahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hori ikusten duzue?
a u r r e r a p e n a bateratzen zaila da ...
Tira, hobe dugu aurrera jarraitzea,
zeren oraindik leku eder asko ikusi
behar ditugu Dimara jaitsi aurretik.
Orain, hegoalderantz jarraituz,
Aramotz deritzon e r e m u batetik
pasatuko gara, eta ikusiko duzue
zein paisaia bitxia.

Lehengo landara jaitsi ginen
berrira, eta, bertako iturrian ur pixka

Baserri-auzo bat zeharkatu
genuen, gera pinudi txiki eta garbi
bat eta azkenean k o b a z u lo handi
baten sarrerara heldu ginen.
Errekatxo bat barruratzen zen bertan
eta guk uraren bideari jarraitu
genion. Oso esperientzia
k ilik a g a r r ia izan zen, ia ilunetan
ibili baikinen, ilaran eta elkarri
helduta, kobaren beste aldeko

EKIALDE.- Sortaldea.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ste.
EKIALDE.- Sortaldea. E ste.
KAREHARRI.-

Karaitza. C aliza.

KAREHARRI.-

Karaitza. C aliza.

Pixka bat beherago gure bidea
harrizko arku natural baten azpitik
pasatzen zen. Osabak mintzatzen
jarraitu zuen:
- Jentilzubi deitzen diote leku
honi.
- Guztiz natural a da ala
norbaitek egin du? -galdetu
genion.

EREMU.- Gunea, esparrua. Lugar.
KOBAZULO.-

Harpea. C ueva.

r-,
r-,

N

UJ

HARROBI.-

C antera.

AURRERAPEN.- Aurrera(tu)+pen.
P rogreso. Aurkakoa: atzerapena.
EREMU.- Gunea, esparrua. Lugar.
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HARROBI.-

C antera.

AURRERAPEN.-

Aurrera(tu)+pen.

P rogreso. Aurkakoa: atzerapena.

KILIKAGARRI.-

Emagarria. E xcitante.

MALKAR,- AJdapa pikoa. C uesta
escabrosa.

co

-c
I

- Bertoko zaharrek diotenez,
jentilek egin zuten, alde batetik
bestera pasatzeko.
-Zer

dirajentilak

bada?

Mendian bizi zirenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g iz a k i
batzuk. Euren zaletasun bat
harriak oso urrun ja u r titz e a omen
zen eta jendeari gauza asko irakatsi
omen zioten: garia e r e ite n , burdina
lantzen ...
-

esk erga

-

Eta egia da hori dena?

- Nik ez dakit, baina
zaharrenek hori badiote ...
- Horrelako ipuin gehiago
dakizkizu, hemengo sorgin-kontuak,
jentil-kontuak eta abar?

M u g a rra

h a r r o b ia

- Bai, pilo bat daude. Dima
Euskal Herriko leku aberatsanetakoa
da horrelako mito eta leiendetan.
Nahi baduzue, batzuk kontatuko
dizkizuet beherantz jarraitzen dugun
bitartean. Gutxi geratzen zaigu
jadanik herrira heltzeko.
-

Bai, mesedez, kontatu!

Denok batera eskatu genion hau
osabari, eta ipuin zoragarriak
kontatu zizkigun h a r a n a r e n
b a r r e n e r a heltzeko falta zen tartean.
Kontakizunei esker berehala
pasatu zitzaigun denbora denoi, eta
konturatu ginenerako Diman
geunden. Oso herri ederra. Gune
nagusia haranaren beheko aldean
zegoen eta inguruko mendi guztien
m a g a le a n ageri zen baserri-auzoren
bat.

M u g a rra

Haietariko batean izan genuen
indaba-jana, senide guztiok giro
harmoniatsuan elkartuta, eta
mendiko ibilaldiaren ostean are
gusturago sartu zitzaizkigun bertako
o d o lo s te , txorizo, s a ih e s k i eta
indaba gorri gozoak. Euskal Herriko
gozoenak, osabaren hitzetan.

J o n A r r e tx e
B a ltz o la k o

1::

e r m ita

M orcilla.
GIZAKI.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ser hum ano.

ESKERGA.- Handia, erraldoia.
SAlHESKI.- C ostilla. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u.J
~ JAURTI.- Bota. Lanzar. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
C\J

I

EREIN.- Sem brar.
HARAN.- Ibarra. V alle.
BARRENA.- Beheko aldea. F ondo.
MAGAL.- Hegala, hegia. Ladera.
ODOLOSTE.-

Odolkia.RQPONMLKJIHGFEDCBA

31

z e tz a s m a tu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.- Haur bati opari orijinal bat egin nahi badiozu,
nik ez nizuke Barbie panpina kontseilatuko.
1959. urtean merkaturatu zenetik izugarri saldu baita
mundu osoan. Adibidez, EEBBetan, batez beste, haur
bakoitzari 8 Barbie dagokio. Eta mundu osoan Barbie bat
saltzen da ...
A)
B)
C)

15 segundoro
minutu bakoitzeko
hiru minuturo

2.- Garagarra
abereen bazkatarako
eta garagardoa
egiteko erabiltzen
da, ongi dakizunez.
Alabaina,
laboreen
artean gogorrena da, hau da, gainerako
laboreak ontzen ez diren klima latzetan ere egiten da
garagarra. Esaterako, garagar-uzta gorenak ...
A)
B)
C)

3.500 metroko garaieran egiten dira
4.500 metroko garaieran egiten dira
5.000 metroko garaieran egiten dira

3.- Lapita ... Zer ote da? Aditua dut, bai, baina ez zait
orain bururatzen ...
A) Lapa txiki mota bat
B) Asisko San Frantziskok eraiki zuen monasterio
ospetsu bat, Italiako mendebalean
C) Antzinako
Greziako
herri
mitologikoa,
gehienbat zentauruen aurkako borrokagatik ezaguna.
4.- Otordu lasterraren
alorrean, McDonald's, Pizza
Hut eta Burger King dira mundu mailako lehenak.
Bigarrenak eta hirugarrenak 10.400 eta 9.400 "jatetxe"
inguru dauzkate mundu osoan. Zure ustez, zenbat izango
ditu McDonald's-ek?
A)
B)
C)

15.256
17.533
22.246

5.- Bangkok-en,
Tailandiako
hiriburuan
alegia,
automobil-kopurua
izugarria da. Horren ondorioz,
kutsadura eta auto-pilatzeak ere beldurgarriak dira. Hori
dela eta ...
A) Agintariek bi egunetik behin autoa erabiltzea
debekatu dute
B) Urtean 300-400 haur jaiotzen dira taxietan
C) Datozen bost urteetan hiritarrek auto berririk
ezin erosiko dute, agintariek hala erabakita

6.- Antza denez, aurpegiko giharren
bidez 5.000
konbinazio mimiko egiteko gai gara. Baina hori guztia
zenbat giharren lana da? Zenbat gihar daukagu
aurpegian?
A)
B)
C)

50 inguru
80 inguru
110 inguru

7.- Nire pintura kaka bat da. Hori bai, hori bai dela
gauzak garbi esatea. Noren hitzak?
A)
B)
C)

Pablo Ruiz Picasso
Salvador Dalí
Francisco Franco Bahamonde

8.- Leonardo da Vinci (1452-1519) handiaren 20 koadro
inguru ezagutzen dira. Ez dira asko... baina zenbat
marrazki ondu zituen?
A)
B)
C)

10.000 inguru
40.000 inguru
100.000 inguru

9.- Orain arte Antartida aldean lasai bizi ziren baleak
arrisku handi baten aurrean daude. Zer ote da hango
baleen bizitza arrisku txarrean jartzen duena?
A) Mundu guztian botatzen diren plastikoak, itsas
korronteak direla eta, haietako parte handi bat bertara
biltzen delako eta baleek jan dezaketelako
B) Atmosfera ikertzeko bertatik bidaltzen diren
globo meteorologikoak, bertara erortzen direlako eta
baleek jan ditzaketelako
C) Lurra berotzeak haien oinarrizko elikadura den
krill delakoa -izkira txikiak- desagertzea ekarri duelako
10.- Duela gutxi MIR espazio-untziak
izan dituen
matxurak
direla
eta, jende
asko
espazioaren
esplorazioan interesatu da berriro. Hortaz, seguru nago
jakingo duzula nola sortzen den halakoetan gizakiek
kontsumitzen
duten oxigenoa.
Parte bat Lurretik
daramate ... baina gainerakoa?
A)
B)
bidez
C)

Karbono dioxidoaren tratamentuaren bidez
Erabilitako uren eta gernuaren tratamenduaren
Berekin daramatzaten landareen bidez

GIHAR.- M úsculo.
GARAGAR.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ebada.
r-,
BALEA.- B allena.
BAZKA.- Janaria. A lim ento.
N
"
W
ELIKADURA.- A lim entación.
LABORE.- Bihia, zitua. C ereal.
al
«
IZKlRA.- Q uisquilla.
ONDU.- Heldu. M adurar.
I
MATXURA.- A vería.
OTORDU LASTER.- C om ida rápida.
GERNU.- Piza. O rina.
DEBEKATU.- Galarazi, eragotzi.
AGORTU.- Ahitu. A gotar. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
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11.- Zer gertatu zaio Lourdesxo w~'r; 1')'1 Jan')
·~:.u
A) Kutsaturik .Lgoeia konruro-:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17.- Guretzat Txina eta India, alderdi askotatik, antzeko
B) Inoizko rnir"h.:!:"-.Ilarkarik altuena lortu duela:
herrialdeak
dira: handiak eta jendetza
ugarikoak.
4:; r~:·:J,J.•d sendatu ditu
Aldeak, ordea, egon badaude: batean bizitza-itxaropena
C) Jatorrizko iturburua agortu dela eta, beste leku
71 urtekoa bada, bestean 60koa; baten nazio-produktu
batetik bideratu dute ura
gordina bestearen hiru halakoa da; baten haurren
hilkortasun-tasa
bestearen erdia da. Zein da, horren
arabera, parametro hobeak erakusten dituena?
12.-Zerbait egiten hastean eredu bat izatea gauza ona da.
Esaterako, emakumezkoa bazara eta sobrantea kentzeko
A) India
B) Txina
ahaleginetan ari bazara, jakin behar duzu zein diren
emakume ezagun batzuen neurriak: 86-61-87, 86-61-89,
87-61-89 (bular ingurua, gerria, aldaka). Ordena berean,
18.- Zure ustez, zenbat herrialde bisitatu ditu Juan Paulo
I1.ak hautatu zutenetik 1997ko Ekainera arte?
nori dagozkie?
A) Naomi Campbell / Cindy Crawford / Linda
Evangelista
B) Cindy Crawford / Naomi Campbell / Linda
Evangelista
C) Linda Evangelista / Cindy Crawford / Naomi
Campbell

54
63
B) 116
19.- Frantzian pénétrométre izeneko tresna erabiltzen
dute zeregin jakin batzuetan. Hain zuzen ere, zertan
erabiltzen diite?

13.- Zein da kan ario baten bizitza-ixaropena?
urte bizi daiteke?

A) Zaldi-lasterketan lurzoruaren
egoera jakiteko,
gogor ala bigun dagoen eta noJako lasterketa izango den
antzemateko
B) Bexamelaren puntu egokia antzemateko
C) Frantsesak diren bezaJa izanda, zu eta biok
pentsatzen ari garen horretan erabiltzen dute, bai

A)
B)
C)

Zenbat

5 urte
9 urte
15 urte

A)
B)

20.- Zein animalia gogorra den dromedarioa! Hiru egun
14.-Hemen dituzu hiru herri-esaera, bi zatitan emanak,
pasa dezake edan gabe, eta zortzi ezer jan gabe,
zeuk ordena egokian jar ditzazun.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
konkorretan
duen gantz-erreserbei esker. Alabaina, bi
konkorretatik bat bestea bainoa askoz ere nabarmenagoa
Zenbat eta burua m akurrago,oo. harra barrenago
duo Zein da dromedarioaren konkor handiena?
Zenbat eta gehiago.,.. orduan eta ipurdia gorago
Zenbat eta lurra bigunago,

15.- Pertsonen bahiketei
herrialderik arriskutsuena?
A)
B)
C)

... orduan eta nahiago

dagokienez,

zein da munduko

A)
B)

Aurrekoa
Atzekoa

(900 inguru 1996. urtean)

Turkia
Mexiko
Kolonbia

16.- Begietako kolorea beti bat eta bera al da? Hots,
jaiotzetik begietako kolore bera ote dugu bizitza guztian?
A)

Hala gertatzen da pertsonengan,

baina tximino

batzuetan aldatu egiten da
B) Pertsonen % 10-15 batengan aldatu daiteke
C) Datu genetikoa da, beraz ez da inoiz aldatzen

BIZITZA-ITXAROPEN.E speranza de vida.
G usano. (Kontuan har: ar/macho)
~ BAHIKETA.- Bahittuj-keta. Secuestro.
~ HOTS.- Hau da, alegia. E s decir.
TXIMINO.- Tximua. M ono.
ALDE.- D iferencia.
EGON BADAUDE.- Benetan badaude. D esde luego que hay.
r-,

¡;¡ HAR.-

PRODUKTU GORDIN.- P roducto bruto.
HIRU HALAKOA DA- Hiru bider handiagoa. Triple.
H ILK O R TA SU N ~M ortalidad.

HAUTATU- Aukeratu.
LURZORU- Suelo, pavim ento.
KONKOR- Joroba.
GANTZ- G rasa.
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DIRUAREKIN EZIN ORDAINDU
Martin goiz hartan sukaldera joan eta leihoko
kortina erretiratu zuenean, zeruaren kopeta beltza
agertu zitzaion. Hala ere, artean
ateri zegoenez,
euritakorik ez hartzea erabaki zuen. Enbarazu egiten
zion. "Azken egunotan primerako eguraldia egin dik eta
ez diat uste gaur okerrera egingo duenik". Eta ohean
geratu zen Estibaliz agurtu ostean, Martin egunero
bezala auto-tailerrerantza joan zen.

I

Lan-goiz hura arrunta izan zen. Citroen AX baten ate
kolpatua konpondu behar izan zuen eta, nola edo hala,
artean ibili zebilen Seat 600 bati motorraren azterketa
egin zion. Bien bitartean eta, ohi bezala, irratia entzun
zuen, baina eguraldiari buruzko iragarpenei ezer gutxi
erreparatu zien, zeren hamabiak eta erdietan, tailerretik
irten zenean, sekulako euri-zaparrada botatzen ari zela
ikusi baitzuen. "Irratiak ez du ba euririk agindu",
pentsatu zuen ezer entzuna zuen ala ez oso ziur ez
zegoela.
Euritakoen ontziari begiratu bat eman eta hutsik ikusi
zuen. "Autobusez joan beharko dut. Oso oker ez
banago, ordu bata hamar gutxitan pasatuko da bat",
Autobus-geltokira
lasterka hurbildu eta jendez lepo
topatu zuen. Hala ere, bazter batean nolabait egokitu eta
busti gabe itxaron ahal izan zuen.
-Ez dago eskubiderik -entzun zion aurreko
amona bati-, aterkidunek geltoki honetatik kanpo itxaron
beharko lukete. Kanpoan bustitzen ari direnak lehor
egongo lirateke eta gu ez gintuzkete bustiko beraien
aterki blaitutakoekin.
Gogotik ari zuela, Martin geltokiko aterpetik kanpora
begira geratu zen: emakume batzuk pareko espaloia
zeuden eta bat edo beste ausartu zen, erosketa-poltsa
buruan jarririk, etxera korrika joaten; jende gehiena ere
ohi baino lasterrago zihoan; soil-soilik aterkidunak eta
eskola batetik irteten ari ziren haurrak zihoazen lasai.
Bat-batean, Martinek halako ezinegona sumatu zuen
geltoki jendetsuan: autobusak hurbil egon behar zuen.
Oharkabean, eskua poltsiko ttikira eraman eta, arraioa!,
diru xeherik gabe zegoela konturatu zen. Hasperen egin
zuen, sakon. "Egia, azken txanponak hamaiketakoarekin
xahutu ditiat, makinako kafesnea hartzen." Aurreko
amonak, Martinen hatsa sentitu izan balu bezala,
atzeraka begiratu zuen.
Ez bat eta ez bi, Martinek kartera atera eta bost
"

milako bat aurkitu zuen. Baina badaezpada
ere
ingurukoei begiratu zien: beharbada ezagunen bat ikusi
eta txanponen bat eskatzen ahal zion. Alabaina, han ez
zen ezagunik ageri, eta soil-soilik euria goian-behean
ari zuela ikusi zuen, eta azken bidaiariak ordurako
autobusera igotzen ari zirela.
Zalantza egiteko ia astirik izan gabe, sarrerako atera
jo zuen. Aurrekoa eta aurrekoaren aurrekoa bonoa
aparailuan sartzen ikusi zituenean, amorrazioa nabaritu
zuen; berak ez zeukan ez bonorik ez diru xeherik.
-Sentitzen dut ba, baina bost milakoa bakarrik
daukat -esan zion, errukarri antzean, bileteari ezikusia
egiten zion gidari seriosari-.
Euriak ustekabean
harrapatu nau.
Gidaria, haizetakoaren
kristaletik aurrera begira
zegoen. Haizetako garbigailuak, zizti-zasta, autobusaren
negarrak xukatzen zituen.
-Putza! -bota zuen halako batean gidariak,
denek entzuteko moduan bota ere-. Ez duk ba doan joan
nahiko, ala? -galdegin zion Martini, zeharka autobusetik
jaitsi zedila aginduz.
Eta Martini listua kontrako eztarritik joan zitzaion,
eta katarroarena zirudien bat-bateko eztul bat egin zuen;
etaautobus barnera begiratu ez bazuen ere, hamaika begi
beragan iltzatuak zituela ohartu zen; eta beharbada
amona hura marmarka arituko zela pentsatu zuen.
-Baina dirua badut. Tori, hemen daukazu bost
milakoa -esan zion Martinek gidari seriosari biletea
astinduz.
Eta Martini aurpegira begiratu ere egin gabe, gidariak
berriro ere esan zuen:
-Ez duk ba doan joan nahiko, ala?
Eta ezer erantzuteko barrenik izan gabe, une hartan
ezer asmatzeko, ezer argudiatzeko
indarrik izan gabe,
burumakur, Martin autobusetik jaitsi zen.
Oilo bustia irudi, amorrazio gorriz begiratu zion bera
gabe alde egiten ari zen autobusari. Adorea hartu eta
gidariari aurre egin izan balio behintzat. Beharbada

vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XAHUTU.- EraJgi.
ARTEAN.- Bitartean.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ntretanto.
ATERI.- Tiem po seco.
ENBARAZU.- Traba, oztopoa.
OKER EZ BANAGO.- Deskuidatuta
I
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< requivoco.

ez banago.

Si no m e

-,

BLAITU.- E m papado.
EZINEGON.- Urduritasuna, artegatasuna.
SUMATU.- Nabaritu. P ercibir.
HURBIL EGON BEHAR ZUEN.- D ebía estar cerca.
HASPEREN.- Zizpurua, intziria. Suspiro.

zyxwvutsrqponmlkjihgfed

G astar.

HATS.- Amasa. A liento, respiración.
EURIA GOIAN-BEHEAN ARI.- Euri asko ariollover a m ares.
EZIKUSIA EGIN.- H acer que no se ve.
XUKATU.- Lehortu. Secar.

norbait beraren alde agertuko zen, beharbada norbaitek
txanponen bat utziko zion, beharbada ... Eta doan joan
nahi ote zuen galdegin ez zion ba!
Oinez, euri artean kasik igerika, auto bus askok
aurreratzen zuten Martin, eta hark biraoak eta hitz
ustelak
jaurtitzen
zituen
bere nahigabe
gorria
askatzearren. Bai, bazekien benetan ez zela horrela,
baina etxerako bidean autobus bat -bera bertan behera
utzia zuena, alegia- istripu batean imajinatzen zuen, eta
bera haraino iritsi eta gidari nazkantea anbulantzia
batean
sartzen
ikusten
zuela;
kale-istiluak
ere
imajinatzen zituen, eta autobusa kiskalia eta txiki-txiki
eginda ikustea desiratzen zuen, eta gidari malapartatua
anbulantzian... Bai, etxera iritsi eta lehenengo gauza
autobus-konpainiara
deitzea egingo zuen, gidariaren
jarrera lotsagabea salatzeko; bai, etxera iritsi eta,
Estibalizen
laguntzaz,
gutun bat idatziko
zuen
egunkarietan argi taratzeko ...
Gauza asko imajinatu zituen Martinek etxerako
bidean, euria zarra-zarra ari zuela, baina Estibalizek
etxeko atea zabaldu zionean, ez zuen ezer esateko
adorerik izan. Aitzitik, goxo hartu zituen Estibalizen
laztanak, goxo Estibalizen salda pizgarria, goxo lojantzi
lehorra eta etxeko zapatila beroak. Eta Martinek ez zuen
gertatutakoa hizpidera ekartzeko barrenik izan, ezta
gidaria Estibalizen aurrean madarikatzeko ere, eta eztul
egiten zuen, benetan
ateratzen
zitzaiona
baino
bortitzago, eta zenbat eta eztul handiagoa egin, hainbat
eta eztiagoak Estibalizen laztanak.
-Gizona, gizona, zuk hartu duzu bustialdia, zuk.
Baina horrela ezin zara tailerrera itzuli. Ez duzu ba

lanerajoan nahiko, ala? Ez, horixe. Nik neuk deituko dut
gaixorik zaudela esateko. Bihar biharkoak.
Bazkalostean,
aspaldiko partez, suge eta enbor,
lokuluska bat egin zuten Martin eta Estibalizek.
-Giza beroa, inoren beroa da zuk behar
zenuena. Eta hori nork eman nik baino hobeki? Nork
sendatuko du zure karrozeria nik baino hobeki? Nork
konponduko du zure motorra nik bezain ongi? -ziotson
Estibalizek maittea-maittea
egin ahalean-. Mimoak,
mimoak dira zuk behar dituzunak, tunante hori.
Bien bitartean, gelaren kanpoko aldetik, euriaren
hotsa eta ibilgailuek -autobusek bereziki- errepidean
ateratzen zuten zurrumurru bustia zetorkien, baina
ordurako Martin lo trinko zegoen Estibalizen beso lehor
eta beroetan.
Biharamnnean, hutsik egin gabe, Martin, EstibaJizi
musu bat eman eta, egunero bezaJa, auto-tailerrerantza
joan zen; oraingoan, ostera, aterkia eta diru xehea
ahantzi gabe. Han ere inortxori ez zion ezer aipatu. Baina
artean sosegatu ezinik eta estu zegoenez, tarte batean
autobus-konpainiara telefono dei bat egin zuen.
-Gidaria, legez, bileteak bajío duenaren halako
bost itzultzera baino ez dago behartuta. Bileteak
laurogeita bost pezeta balio badu, zer esango dizut, gutxi
gorabehera bostehun pezetarainoko ganbioak emateko
betebeharra
duo Pentsa ezazu denak bost mila
pezetakoekin joango balira. Pentsa ezazu ... - baina
Martin, sumindurik,
telefonoa eseki eta makinako
kafesne bero bat hartzera joan zen.

Patxi Zubizarretayxwvutsrqponmlkji

r-,
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BORTITZ.- Indartsua,
PUTZA! - (Haserrea adierazteko) Antzekoa: kaka! Hitzez
EZTI.- Goxoa.
hitz: soinurik.gabeko puzkerra.
BIHAR BIHARKOAK.- P ara m añana lo de m añana.
LISTU.- Txistua.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Saliva.
ENBOR.- Tronco.
ILTZATU.- C lavar.
MARMARKA.- Gaizki esaka.
BAINO.- Baizik, besterik.
ASTINDU.- Eragin. Sacudir, m enear.
SUMINDU.- Haserretu, sutu.
ARGUDIATU.- Arrazoitu. R azonar.
ESEKI.- Zintzilikatu. C olgar.
ADORE.- Indarra, bihotza. A nim o.
GALDEGIN EZ ZION BA! -! Y m ira que le pregunta!
MALAPARTATU.- Zoritxarrekoa. D esgraciado.
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BELDURRAK AIDEAN
BIZI AL ZARA?

-

1.- Igande
renean ...

goizetan

esnatzen

za-

5.- Goseak
amorratzen
zaude.
Tabernara
zoaz mokadutxo
bat
jatera. Baina mostradoreko pintxoak
a) Patxadan egoten naiz piska
vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ez daude estalpean babestuta.
batean ohean.
b) Askotan larri esnatzen naiz
a) Ez dut ezer jan badaezpada
lanera berandu helduko naizelakoan.
ere. Horrelako tokitan hobe ezer ez
e) Lehenengo, leihora hurbiljatea.
b) Pintxo bero bat eskatu dut.
tzen naiz, ea ez duen eguraldi
txarrik egiten.
Beroak sukaldetik ekartzen dituzte.
e) Hiru jan ditut. Gozoak
zeuden benetan!
2.- Gauean
txirrina
jo
dute
behetik, baina ez diote zure galderari
6.- Lantokian
aldaketak
egingo
erantzun. Handik piskatera berriz ...
dituztela entzun duzu.
a) Mozkorren bat edo izango
a) Baietz txarrerako izan!
da.
b) Egunkarietan
lan-eskainb) Jaitsi egin naiz ikustera.
tzak irakurtzen hasi naiz badaezpada
Eta ez zegoen inor
ere. Baietz gutako batzuk kalean
e) Ohera itzuli naiz estu eta
utzi!
larri, Handik aurrera, ordea, ernai
e) Beharbada lanpostu hobea
egon naiz ia gau osoan.
eskainiko didate.
3.- Tunisiara joateko gonbitea egin
dizu bidaia-enpresa batek, den-dena
doan. Baina bakar-bakarrik
joan
beharko duzu.
a) Ni ez noa bakarrik herrialde islamiarretara.
b) Afrikako iparraldean dagoen giro nahasiarekin?
e) Bakarrik
joaten
banaiz,
hobeto ezagutuko dut hango jendea.
4.- Zeure adiskide minaren etxera
zoaz. Hamazazpigarren
solairuan
bizi da,ordea.
a) Gustatzen zait hiria goitik
ikustea.
b) Oinez igotzen naiz beti, ez
bainaiz igogailuen batere zaleo
e) Ez naiz sekulan balkoira
atera, eta leihoetara ere ez naiz asko
hurbiltzen.

a) Ez. Aspergarriak
izaten
dira, antzekoak denak.
b) Asko.
e) Gustatu? Ikustea gustatzen
zait, baina gero loak hartzeko
komedíak izaten ditut gauean.
8.- Adiskideekin
tabernara joan
zara. Drogazale dezente biltzen da
horra.
a) Ez
dut
ezer
Auskalo nola garbitzen
hemengo edalontziak!
b) Botilatik bertatik
badaezpada ere.
e) Bost axola niri!
go garagardoak
ez du
arrotzik.

edango.
dituzten
edan dut
Hemenzapore

9.- Trenean zoaz etxera, gauez.
Aurreko geltokian jaitsi da jendea.
Itxura
zarpaileko
bikote
bat
bakarrik gelditu da zure bagoian.
a) Haiekin hizketan hasi naiz.
b) Niri begira
eta begira
daude. Zertan ari ote dira?
e) Hurrengo geltokian inor
igotzen ez bada, jaitsi egingo naiz.
Ez noa batere lasai.
10.- Bihar
duzu.

goizean

goiz

azterketa

a) Iratzargailua jarriko dut
b) Etxeko norbaiti esango diot
esnatzeko.
e) Etxeko iratzargailua
jartzeaz aparte, Telefonica-koei esango
diet deitzeko. Batek kale egiten
badit, besteak esnatuko nau.

(\

O({\a.\Óea:
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DOAN.- Dohainik, debalde. G ratis.
AIDEAN.- Oso izututa.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sueño.
GIRO NAHASI.- A m biente revuelto.
KOMEDIA.- Arazoa. P roblem a.
ADISKIDE MIN.- Lagun kuttuna.
EZEZAGUN.- Arrotza. D esconocido.
DEZENTE.- Franko, ugari. B astantes.
EDALONTZI.- V aso.
A m igo/a íntim o/a.
AUSKALO.- Batek daki. V éte a saber.
SOLAIRU.- P iso.
HELDUKO NAIZELAKOAN.BOST AXOLA NIRI! - ¡M e im porta un
P ensando que llegaré.
OINEZ IGO.- Subir a pie.
bledo!
GOSEAK AMORRATZEN EGON.HURBILDU.- Hurreratu, gerturatu.
ZARPAIL.- Itxusia, zatarra. H arapiento.
TXIRRINA.- Tim bre.
Oso goseak egon. E star m uerto de
IRATZARGAILU.- D espertador.
KALE EGIN.- Huts egin. F allar.
ham bre.
ERNAI EGON.- Adi egon. E star atento,
LOAK HARTU.- D orm ir, conciliar el yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
despierto.
BELDURRAK

Lleno de m iedo.
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7.- Beldurrezko pelikulak gustatzen
al zaizkizu?

Hasieran, gurasoek
erakusten digute
beldurra izaten: "Utzi hori!
Hori kaka da! Ahora
sartzen baduzu, gaisotu
egingo zara". Eta
geroago: "Ezezagunen
batek zerbait eskaintzen
badizu, ez hartu! Auskalo
zer egin nahi dizun!".
Zineak eta literaturak,
bestalde, ez dute haurra
asko lasaitzen. Ba ote da
gaiztorik eta mamurik
gabeko istorio
arrakastatsurik? Eskolan
azterketen beldurra,
ikasketen ondoren
langabeziarena ... Beldurra
beldurraren gainean.
Eta gero
superman/superwoman
izatea nahi dute!

o r o s k o p o a vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ARIES

TAURUS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GEMINI

Mainguek eta herrenek zortea
ekarriko diz te. Kirolzale
osasuntsuek, zorigaiztoa. Utzi
kirola egiteari eta, batez ere,
korrika egiteari. Jokatu loteria,
kinielak eta abar. Zoaz Kasinora eta
zaldi-Iasterketetara. Apustuak egin.
Zenbakia, 333.

Euskara ikasteko arazoak dituzu
Lapurretan ikusi zaituzte. Banketxe
azken garaiotan. Ez da zure errua.
batetik diru-mordoa eraman omen
Begizkoa egin dizute. Zoaz
duzu. Gaizkile ihurtu omen zara.
exorzista batengana.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
xu arren
Hori dio jendeak. Zu ez bazara
"Gero" liburua irakurri Galtza
izan, zure bikia da. Edo zure antz
gorriak jan .. Perrezila eraman
handia duen nprbait. Bila ezazu,
sakelan. Horrek lagundúko dizu
gauzak argitzeko, lehenbailehen.
begizkoa hausten.

CANCER

LEO

VIRGO

Gaisotasun bitxi batek joko zaitu.
Sintomak: saguzarrarena
egin
nahia: gauez bizi eta egunez lo
egin, Baratzuririk jan ezina. Kapa
beltz 'luzea jazteko irrika.:;Lasai,
gaisotasun hori sendatu egiten da.
Drakula sindromea esaten diote
medikuek.

Cancer lagunik baldin baduzu, eta
bolada batean ikusten ez baduzu,
lasai: ez dago zurekin haserre. "
Gaisotasun bitxi batek jo du baina
pasako zaio. Bolada batean, ez ibili
harekin gauez. Gurutzetxo bat
eraman patrikan edo lepotik
zintzilik, Baratzuria jan.

Mintzapraktika gehiago behar duzu.
Gutxi egiten duzu euskaraz. Izarrek
diote zuretzat l,ekurik aproposena
dantza-akalíernia bat dela. Bertan
lagun euskaldun ugari egingo omen
duzu. Zoaz. Izena eman eta hasi
dantza ikasten: dantza flamenkoa.
Olé!

LIBRA

SCORPIO

SAGITARIUS

Irakaslearekin ez bazaude gustura,
hitz egin arazoaz, edo aldatu gelaz.
Baina ez vudú egin, ez egin
erasorik magia beltzaren bidez.
Barkamena eskatu, eta argitu
zergatik izaten dituen buruko min
izugarri horiek. Magia beltza ezin
da edonola erabili.

"Mengelal.' "babua " "txepela", ...
ez dira maitasunshitzak.
Lagunartean esan badizkizute,
kontuz! Bakarrik geratzeko
arriskutan za de. Z e nagusiak
esan bad~zki:ZíU,erne!Lanpostua
galtzekojzorían zaude. Ongi
begiratu hiztegiak. Kolorea, beltza.
Numeroa: zero.

Internet sareak harrapatuko zaitu.
Menpekotasuna
sortuko dizu, ezin
izango duzu utzi. Diru-mordo bat
joango zaizu telefonoan eta zure
ordenagailua egokitz ko trasteetan.
Lagunartean eta etxean arazoak
sortuko zaizkizu, Zoaz mendira,
aste beterako.

CAPRICORN

AQUARIUS

PISCIS

Esnatu eta jaiki ezinik ibiliko zara.
Nagiak artuko zaitu. Zure
gorputzak atsedena behar duo
Emaiozu eskatzen dizuna. Baja
hartu, oporrak hartu, nahi duzuna
egizu, baina utzi lana egiteari, aste
betez. Euskaltegira joaten ez
bazara, irratia entzun, eu§karaz.

Lagun berriak egiteko parada.
Lagun zaharrak galtzeko arriskua.
Zure bizitza . anka gora j ar daiteke
asteazk nea . Ez . a txarreráko
izango. Badaezpada, ez berritu
matrikula euskaltegian. Beharbada
ez zara hemen egongo.Kolore
gorria eraml· .

Zozketa batean bidaia bat opari
egingo dizute. Zalantza handiak
izango dituzu, baina ez galdu
aukera. Orain ez zaizu erakargarria
iruditzen, baina esperientzia
zoragarria izango da. Lagun
berriak, giro berria, amodio
berriak ... Ongi ibili Marbellan!

MAINGU.- Txangoa, besamotza.
~ M anco.
~ HERREN.- C ojo.
~ ZORIGAIZTO.- Zorigaitza, ondikoa.
D esgracia.

UTZI EGITEARI.- D eja de hacer. Era
berean: utzi erretzeari.
SAGUZAR.- M urciélago.
BARATZURI.- Berakatza. A jo.

ERASO EGIN.-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tacar.
GALTZEKO ZORIAN EGON.EDONOLA.- Nolanahi. D e cualquier
Galtzear egon. E star a punto de perder.
m anera.
PARADA.- Aukera, egokiera.
NAGI.- Alferra. P ereza.
GAIZKILE.- Gaiztagina. D elincuente.
ERRU.- Hobena. C ulpa.
BIKI.- M ellizo.
BEGIZKOA EGIN.- E char m al de ojo.
MENPEKOTASUN.- Morrontza.
SAKELA.- Poltsikoa, patrika.
D ependencia.
BABUA.- (Irain-hitza). Tentela, txepela,
EGOKITU.- M oldatu. A decuar.
ergela. Tonto, estúpido.

-
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B

Askok hala bukatu zuten
Frantziako Iraultzan

E

Afari-rnerienda

Bazkaria

TRIPA-KONTUAK
H iru lagun

tabernan

elkartu

honetarako

bakoitrak

dituen

dizkiote

elkarri.

jabetuko

O ndoko

dira, kontu-kontari,

datuak

egokiro

zara: nork non eta zenbat

noi: egin nahiago

hilabete

oturuntza-konprom isuak

duen bakoitzak

erabili:

otordu
afaria,

aipatu

gero, deneta;

egin behar
afari-m erienda

dituen

éta

edo

barkaria.

1. Afariak Elkartean egin behar dituenak Anttonek baino tripa-festa bat gutxiago egingo ditu guztira.

L E T R A -Z O P A

2. Bazkariak ez ditu gustokoak Jonek, bihotzerrea dela eta,
arratsalde osoa hondatzen zaiolako.
3. "La Pampa" jatetxe argentinarrean hiru otordu dira
egitekoak.
4. Bazkariak Jonek programatu dituen otordu-kopuruak baino
gutxiago dira.
A rgibideak

Eskeman agertzen den B (Bai) letra, 1. saileko datu zuzenak
gurutzatzen diren laukitxoan ezarria dago; orobat, E (Ez)
letraren bidez 1. sailean ageri diren ezintasunak adierazten dira.
Datuak arretaz irakurri ondoren, hutsuneak zeinu horiekin (B,
E) bete eta, ondorio zuzenak lortu ahala, soluzio-taulara pasa
ditzakezu, guztiak aurkitu arte.

NOR

NON

OTORDUA

KOPURUA

Aurki itzazu irudi hauei dagozkien
hitzak. Ondo gogoan hartu hitz horiek
norabide guztietan aurki daitezkeela.
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Langileak zineman, langileen zeluloidea yxwvutsrqponmlkjihg

-

Asturiasko Gijón hirian
bada Zinemaldi txiki,
gazte, gaur egungo eta oparoa.
Ez du film ezinhoberik
plazaratzen; bai, ordea,
zeluloidezko zati interesgarriak
vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
agerian jarri. Zinema freskoa,
akasduna, baina esatekorik,
islatzekorik,
duena da Gijonek
kaleratzen duena. Bestalde, ez
ahaztu herri borrokalaririk bada,
Asturias dela bat. Bertoko
meategietan sortuak dira
mundua harritu zuten iraultza
eta greba ikaragarriak.
Ezinbestekoa, derrigorrezkoa,
ba, inori langileek zineman izan
duten isla aztertzea bururatuz
gero, Kantauriko herri orlegi
horretako emaitza erakustea.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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" L a s U v a s d e la Ir a "
John
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V a fe n tin o
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O r s in i,

P a o lo

que

y

quem ar

V ito r io

F o rd ,

a

T a v ia n i,

1940,

un

USA

DE NOVIEMBRE DE 1997

"Ukatu ziguten irudia" zuen izenburu
behargin, trabailari, operari ezezagun
asko eta asko bandera, inspirazio-iturri,
armatzat hartzen zuen zikloak. Zazpi
film baino ez ziren. Zazpi eta
Bertolucciren lan ezin utzizkoa,
"Novecento", Zazpi. Gutxiagorik ezin
izan. Gehiagoren premiarik ez zen izan,
hor ikusitakoa nahikoa eta sobra izan
baikenuen zineman langilearen irudia
zein izan den ohartu ahal izateko.

zen plazara. Marka oneko arroparen
kopia faltsua egiten den legez, kanpoko
lantegi batean suertatzen da Andy
Powellek zuzentzen duen saio hori.
Asiatik ekarritako langile/esklabuek.
horrelako arropak josten dituzten
bitartean, arropa dotorea daraman jende
txit gorenak gimnasioan dihardu goiko
pisuan. Bi mundu horien arteko
diferentzia nabaria, agerikoa baino,
mingarria, basa, da.

Lehengo eta behin, duela urtebete eskas
filmaturiko Sweatshop laburrnetraia jalgi

Hurrengo zita Polonian kostata, minez,
ahalegin izerditsuz egin zen film batekin

h o m b re "

Ita lia ,

1962

OPARO.- Emankorra.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ructífero.
OHARTU.- Jabetu, konturatu.
AKASDUN.- Akaújs-sdun. Q ue tiene
LEHENGO ETA BEHIN.- Lehendabizi.
E n prim er lugar.
fallos. Era berean: dirudun, bizardun,
hartzekodun ...
LEGEZ.- Bezala. C om o.
ISLATU.- Errainutu. R eflejar.
TXIT GOREN.- E xcelentísim o.
MINGARRI.- Min-rgarri. D oloroso. Era
EZINBESTEKO.- Behar-beharrezkoa.
EMAITZA.- Emaria. F ruto, resultado.
berean: negargarri, barregarri ...
BASA.- Basatia. Salvaje.
BEHARGIN.- Langilea. Trabajador/a.
SINATU.- Izenpetu. F irm ar.
BAINO.- Besterik, baizik.
ZUTABE.- Zutoina, ostikoa. C olum na.
PREMIA.- Beharrizana. N ecesidad.

ARDATZ.- E je.
ZIZTU BATEAN.- Amen batean. D e

C\J

repente, a toda prisa.

W

AMORRATU.-

«

Porrokatua.

E m pedernido,

rabioso.

ESTROPOZU

EGIN.- Behaztopatu.

Tropezar.

GARRATZ.- Mingotsa, mikatza.
A m argo.

ARTEGA.- Urduri. N ervioso.

r-,
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izan genuen. "El hombre de mármol"
zuen (eta du) izenburu. Andrezj Wadjak
sinatu zuen, odolez kasik. Agintariek
besteentzako eredutzat hartu zuten
behargin baten desagerpen arraro,
misteriotsua du zutabe, ardatz,
abiapuntu gidoiak. Marmolik finenaz
eginiko eskultura bat ere eraiki zuten
haren ohoretan, baina derrepentean,
boteprontoan, ziztu batean, langile
amorratua zen hura mundutik desagertu
egin zen ... Zer dela eta? Zergatik? Hori
guztia, agintean daudenen hipokresia eta
beste askoren eskizofrenia izugarria,
salatzen ditu Wadjak. Eta ez du bakarrik
salaketa egiten, gogoeta sakona ere bai ...

Batuetan baizik. Las uvas de la ira du
izena John Ford egile dohatsuak
sorturiko filme mingots honek.
Karninoetara ateratzen dira ezer ez
dutenak eta kaminoetan rnixeria baino ez
dute topatzen.

Seigarrena artelan ukaezina da.
Zinemak egun dituen baliabide artistiko
eta tekniko ugari asmatu zituen Sergei
M. Eisenstein maisu ahalmentsuak
bideratu zuen La huelga, poesiaz
gainezka den zeluloidezko puska
iraultzailea. Izenburuak adierazten
duenez, greba basati baten kronika dugu
1924ko film errusiar hori. Muntaketa du
arras, zeharo, oso, harrigarria eta, nahiz
eta film politiko-politikoa izan,
Hirugarrenik, EspainiakonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La piel
edertasuna dario langileen amorruak
quem ada-rekin egin genuen estropozu.
indarrez betetzen duen pelikula honi.
1967 urteko lan garratz honetan,
Bartzelona aldera jo zuten rnilaka
andaluziar horietako baten istorioa
azaltzen da. Katalunian hormagintzan
diharduen protagonistak familia ekarri
nahi du etxera. Beldur da. Artega.
Eskuratu duen libertate-apur hori ez ote
duen galduko galdetzen dio bere buruari,
hiri osoa koltxoi bat lepoan daramala
zeharkatzen duen bitartean. Espainian
gertatu zen "rnirari ekonomiko" haren
gaineko begirada bortitz eta
bihozgabea da Jose María Fom
egilearen lan hau.
Laugarrenean ari ginenez, beste saio
anker baten aurrean aurkitu ginen minez.
Izenburuak ikusi behar genuenaren berri
latza ematen zuen: H ay que quem ar a un
hom bre. Italiako lur esker gaiztokoan
gaude. Lur harritsua, antzua. Mafiak
erabakitzen du hor nor biziko den, nor
hilko den. Are gehiago: nork jango duen
gaur, nor tripa hutsik oheratuko den.
Kementsuak eta odol berokoak dira
horien kontra, kamera sendo harturik,
borroka egiten duten hiru zine-zuzendari
gazte: Valentino Orsini, Paolo eta
Vittorio Taviani. Adoretsuak ere arnore
ematen ez duten bertoko laborariak.
Alferrik kemena, alferrik adorea.
Lurraren jabeek, jauntxoek sekula
sekulorum izango baitute gizakien
bizitza eta ametsen gaineko boter
krudela,

Zazpigarrena benetako bandera izan da
lurra herentziaz jasoko ez duten
horietako askorentzat La sal de la tierra-k
Estatu Batuetako jauntxo askoren bihotz

·í

.-

pobrea jartzen du agerian eta meategi
batean izan zen matxinada odoltsu eta
aldi berean eder baten berri ematen duo
1954. urtean filmatu zuten. Ez ziren
haiek, ez horixe, garai onak. Ez
langileentzat ez eta ezkertzale ziren
zuzendarientzat ere. Mac Carthy poLitika
gizonak "Sorginen ehizari" ekin berri
zion eta komunista, aurrerakoi ziruditen
denek gorriak ikusi zituzten. Film
honen lau egileek urte askoz ez zuten lan
gehiago egiteko aukerarik izan eta
istorioko emakume fierrak antzezten
zituzten aktoreak Mexiko aldera
erbesteratu zituzten ...
Horixe ba zinemak utzi digun zenbait
langileren isla mindu eta zauritua.
Langileei betidanik ukatu diete beren
irudia, baina zeluloideak ixilean gorde
ditu hainbat borrokaren oroipena,
hainbat grebaren oihartzun. Hori guztia
ikusi genuen matxinoen herria den
Asturiasen.

Begoña del Teso

" N o v e c e n to "

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,:yxwvutsrqponm
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Bosgarrenean ere bizitza latza
nekazariarena. Jada ez gaude Italian,
1929 urtean gertatu zen hondamendiak
bere atzaparretan harrapatutako Estatu

toalla.
BORTITZ.- Indartsua. F uerte. hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
HONDAMENDI.- Porrokaldia.
B I H O Z G A B E .- Ankerra. C ruel.
D estrucción.
~ ESKER GAIZTOKO.- Esker txarrekoa.
UKAEZIN.- Ukartuj-ezin. Innegable.
~ D esagradecido/a.
Era berean: ulertezin, ikusezin,
ANTZU.- Elkorra, lehorra. E stéril.
adiezin ...
ADORETSU.- Adore+tsu. Kementsua,
DARIO (Norbaiti edo zerbaiti).bihoztuna. V aleroso, fuerte.
(Aditza: jario). Le fluye, destila.
AMORE EMAN.- Etsi. A rrojar la

~

MEATEGI.- M ina.
MATXINADA.- R evuelta, rebelión.
GORRIAK IKUSI.- Latzak pasa.
P asarlas m oradas.

ERBESTERATU.-

Atzerriratu.

D esterrar.

OIHARTZUN.-

R esonancia.
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NABARITU.- Sumatu. Sentir, percibir.
EGUBERRIAK.- Gabonak. Las N avidades.
ERABAT.- Guztiz, zeharo. Totalm ente.
ZERA BAT.- Zerbait. U n algo.
GEUREKOlKERIA.- E goísm o (nuestro). Era berean:
berekoikeria, neurekoikeria ...
BIHOZBERA.- Bihotz onekoa. H um ano, sensible.
BIHURTU.- Bilakatu. C onvertir.
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JOKARAZI.- Jokattuj-.arazi. H acer com portarse.
esanarazi, adierazi, entzunarazi...
TRIPAZORRIAK.- Gosea. H am bre.
KIDE.- Adiskidea, laguna.
SALOKERIA.- Sabelkeria. G lotonería.
ASE.- Asebete. Saciar.
OILAGOR.- B ecada.

Era berean:
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BABO.- Ergela.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E stúpido.
~ GANTZA-POTO KAIKUA! - (Iraintzeko erabiltzen da). So
~

tripón.

1.

BEREIZI.- D istinguir.
XUHUR.- Zekena. M ezquino.
ALU HORI! - ¡E se cabrón!
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BlKAIN.- Aparta.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E xtraordinario.
OPA DIATELA HIRI.- Q ue te deseo a tí.
LAG UN MIN.- A m igo íntim o.
MUXAR.- Lirón.
LlMURTU.- Seducir.
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-r-, BASO.- Oihana. B osque.
~ BABALORE.- Baboa. Idiota, soso.
~ SOS.- Txanpona. D inero.
~ HALAKO BI.- Bi bider gehiago. E l doble.
A ZE MAUKA! -¡V aya chollo!
HELBIDE.- D irección.

ATZIPETU.- Ziria sartu. E ngañar.
DESKUIDATUTA EGON.- Oker egon. E star equivocado.
SAIHES-HEZUR.- C ostilla.
NlRE XOXAK!- (X-k maitasun-ikutua ematen dio hitzari)
¡M is dineritos!
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T E S T A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
24 PUNTUTIK GORA
Lasai! Ez daukazu hau inori irakurri
beharrik. Eta, egia esan, ikaskideek
badakite nolakoa zaren. Kakati hutsa
zarela? Beldurraren beldurrez ez zarela
bizi? .. Ez daukazu lotsatu beharrik.
Woody Allenek badu zure antza
pelikuletan, eta hala ere arrakasta
izugarria du mundu guztian.
17 PUNTUTIK 24 PUNTURA
Beldurrak jota zaudenean ere ez duzu
amore ematen. Txiki-txikitatik saiatu zara
izua gainditzen, eta lortuko duzu inoiz. Ez
da oso itxurosoa, ordea, beldurrezko
pelikuletan garraísíaren garraísíaz besteei
pelikula entzuten ez uztea. Hobe duzu
pelikula horiek bideoan ikustea.

ERANTZUNAK
1. A l 2. B I 3. C I 4. C I 5. B 1 6 . A l 7. B. Behin horiek filtratu ondoren,
eletrolisiaren bidez uraren osagai diren hidrogenoa eta oxigenoa bereizi
egiten dira. I 8.C I 9. B 1 1 0 . A l 11. B I 12. A l 13. C 1 1 4 . Zenbat eta lurra
bigunago, harra barenago. I 15. B I 16. B I 17. B I 18. C I 19. A I 2 0 .
Dromedarioak: konkor bakarra du; bi dituena, gamelua da.

L O G IK A -J O K O A
\

\\yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"\..
NON
NOR

'"\

OTORDUA

KOPURUA

"Chez Big."

Afari-mer.

Bost

Kirol Elkar.

Afaria

Lau

"La Pampa"

Bazkaria

Hiru

'- .

Antton

17 PUNTUTIK BEHERA
Jon
UmetannmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"H ori kaka da!" esaten zizutenean,
zuk ez zenien jaramonik egiten, eta
txakur-kaka ahora. Ez zen hain txarra, egia
Josu
esan. Gero, eskolan ez duzu inoiz
azterketen beldurrik izan. Nola egingo
zenuen zuk kale! Zuri atzera eragingo
dizunik ez dago. Oraingoan bai, oraingoan
lortuko duzu eskola-graduatua gainditzea.
Eta seguru lortzen duzula legioan sartzea
ere. Zu bezalako ausartak era bizkorrak
behar dituzte han.
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IKASKIDE.- Ikasüj-kide,
C om pañero/a

de estudios.

KAKATI HUTS.- Oso beldurtia, M uy
m iedoso/a.

BELDURRAREN BELDURRA.Beldur handla.
LOTSATU.- A vergonzarse.
ARRAKASTA.- E xito.
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BELDURRAK JOTA.- Oso beldurtuta,
beldurrak aidean. A tacado por el m iedo.
AMORE EMAN.- Etsi. C eder.
SAIATU.- Ahalegindu. Intentar.
IZU.- Ikara, beldurra.
GAINDITU.- Goitu. Superar.
INOIZ.- Noizbait. A lguna vez.
GARRAISIAREN GARRAISIAZ.- A

SOLUZIOAK: Tximista, ganibet,
zartagin, soka, oinatz, kaiola, eski,
katagorri, ostadar, mingain, sakela.
grito pelado.

JARAMON EGIN.- Aintzat hartu.
H acer caso.

KALE EGIN.- Huts egin. F allar.
ATZERA ERAGIN.- Atzera bota.
A m edrentar.

AUSART.- V aliente.
BIZKOR.- Ernea, azkarra. E spabilado.
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u s ik a n to i vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lehen aldikotz ikusi nuen
bi mutilekin ohean (Angela)

MARKEZ

yxwvutsrqponmlkjihgfedc

Diskoaren kontrazalean
I[¡)JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Aurreko ale batean Pello
Badira bi abesti Mikelek idatzitako
~
Ramirezek esan zigun Mikel
Markezen disko batean esku hartu
behar zuela. Atera da: "Kan tu
erotikoak". Jende askok hartu du
parte diskoan: Niko Etxart, Joseba
Tapia, Iñaki Salvador, Alaitz eta
Maider. ..: "Gehienak nik aurretik
beren diskoetan parte hartu
dudalako zeudek" esan zigun.
Carrere eta Asier Serrano, berriz,
"Igurtzi nazazu berriro, laztana"
emanaldian parte hartzaile zirelako
Mikelekin batera. Eta emanaldi
horren ondorio da IZren diskoa.

letra bixi-beroekin, Patziku
Perurenaren poema bat, Aristirena,
Miranderenak, kantu herrikoiak ... :
"Saiatzen naiz musika letraren
mesedetan jartzen, eta disko
honetan are gehiago, mezua ez
estaltzeko, mezua biderkatzeko".
Kontzertuak ematen urtarrila-otsailean hasiko da, Durangoko
Musika eta Disko Azokaren eta
Gabonetako zurrunbiloa pasa
ostean. Adibidez, Baionan Jon
Miranderen poemak abestu zituen
abenduan, idazlearen omenez.

ESKU HARTU.- Parte hartu.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ARE GEHIAGO.- Gehiago oraindik.
MEZU.- M ensaje.
ESTALI.- Gorde, ostendu. C ubrir,
-c LAZTAN.- Maitea, kuttuna.
ocultar:
I
BlDERKATU.- M ultiplicar.
EMANALDI.- Saioa. A ctuación.
ONDORIO.- Emaitza. R esultado.
ZURRUNBILO.- Zirimola. R em olino.
SAIATU.- Ahalegindu. Intentar.
BlDERATU.- E ncam inar.
MESEDETAN.- Faboretan.
BERRIKUNTZA.- R enovación.
~
w
co

Kukulumera enpresa azaltzen da.
Enpresa horrek bideratzen ditunmlkjihgfedcbaZYXW
M ikel M arkezen kontzertuak etaZYXWVUTSRQP
A la it: eta M aiderrenak. Baita Tutik
ere clow ns pailazoen emanaldiak
ere, eta Kepa Gonzalezen
diaporarnak, eta, besteak beste,
Gipuzkoako Bertsolarien Elkarteko
bilera-aktak idazten ditu.
Disko honek, hala ere, badu
berrikuntza bat, multimedia
sisteman ere atera dutela. Hots,
diskoa CD Rom-ean entzun eta ikus
Iiteke.

-

HOTS.- Hau da, alegia. E sto es.

IG U R T Z I NAZAZU.- F rátam e,
acariciam e.
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